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Abstract 
 

  

Invloed van sociale media op depressie bij adolescenten. Oorzaak, preventie en behandeling. 

Student: Carolien Luypaert 

Externe promotor: Mevr. Nike Baeten 

Interne promotor: Dhr. Luk Helsen  

Trefwoorden: depressie – sociale media - adolescenten  

 

Probleemstelling: De prevalentie van depressie bij adolescenten ligt tussen de 0.4 en 8.3%. 
Adolescenten zijn de meest actieve gebruikers van sociale media wereldwijd.  

Doel: Een breed beeld schetsen over de multifactoriële impact (causaal, preventief en 
therapeutisch) van sociale mediagebruik op depressie bij adolescenten. 

Methode: Systematisch literatuuronderzoek op basis van journals, onderzoeksrapporten, 
thesissen en reviews. 

Resultaten: Sociale media kunnen ingezet worden bij depressiepreventie en –behandeling. Het 
mogelijks causaal karakter van sociale media op depressie bij adolescenten zorgt voor een 
extra complexiteit. 

Discussie: De resultaten zijn soms tegenstrijdig en worden meermaals in vraag gesteld wegens 
de nood aan bijkomend onderzoek naar effectiviteit en inzicht in de gevolgen van de sociale 
media interventies op langere termijn.  

Conclusie: Het wordt een uitdaging voor de gezondheidszorg om sociale media correct in te 
zetten, gezien de nood aan een wettelijk, ethisch en praktisch kader van deze markt. 
Bijkomstig onderzoek is noodzakelijk. 
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3 Introductie 
 

Adolescence is a border between childhood and 
adulthood. Like all borders, it’s teeming with engery 
and fraught with danger” (Marry Pipher) 

De adolescentie is een periode in het leven dat 
gekend staat voor menselijke groei en 
ontwikkeling. Het is een proces om zich voor te 
bereiden op de volwassenheid. Ondanks dat deze 
periode enorm veel kansen en 
groeimogelijkheden voor de adolescent biedt, 
zien we dat er in de adolescentie ook veel 
problemen kunnen optreden (WHO,2016). Een 
voorbeeld van een ernstig probleem dat kan 
ontstaan in de adolescentie is depressie.  

Een depressie is afhankelijk van zeer veel 
factoren. Zo liggen biologische veranderingen, omgevingsfactoren en psychologische invloeden 
aan de basis voor de oorzaak van depressie (Vandenbosch, 2005).  De bekentenis van Selah 
Sue in De Morgen illustreert mooi het samenspel van meerdere factoren die de bakermat 
vormen voor een jarenlange depressie: "Naast het feit dat ik een aanleg heb om depressief te 
worden, moet er ook iets gebeurd zijn toen ik veertien jaar oud was. Afwijzing in de liefde of 
simpelweg van vriendinnen kon de aanleiding geweest zijn. Toen is het begonnen." (Selah Sue, 
2014). Deze publieke bekentenis van de zangeres Selah Sue is een laagdrempelig voorbeeld 
van het feit dat de adolescentie een kritiek kantelmoment is voor het ontwikkelen van een 
depressie.  

Een van de factoren die een depressie veroorzaken zijn de omgevingsfactoren. 
Een belangrijke omgevingsfactor is de huidige maatschappij waarin men leeft en deze is 
momenteel een dynamische en ingrijpende evolutie aan het doormaken. Zo is onze 
maatschappij aan het digitaliseren (CBS, 2013). Een leven zonder computer en een 
smartphone kunnen we ons amper nog voorstellen. Opmerkelijk is dat vooral adolescenten 
veel aandacht besteden aan deze digitalisering via sociale media  (GlobalWebIndex, 2015). 
Gezien het hoge actieve gebruik van deze sociale media (GlobalWebIndex, 2015) lijkt het niet 
onvoorstelbaar dat dit een invloed zou kunnen hebben op de adolescent. Zou het dus mogelijk 
zijn dat deze digitalisering van de maatschappij met sociale media als omgevingsfactor een 
grote invloed heeft op de adolescent op het ontstaan van een depressie?  

 
Fig. 1: Ceulemans, E. (2015) Geraadpleegd op 8 december 2015 via 

 http://www.demorgen.be/muziek/selah-sue-lijdt-opnieuw-aan-
depressie-bc2f8b5b/ 

 
Fig. 2: Instagram (2016) Geraadpleegd 
op 27 februari 2016 via 
https://instagram.com/p/BBjjbg2Ekd1
/ 

 
Fig. 3: Instagram (2016) Geraadpleegd op 29 
februari 2016 via 
https://www.instagram.com/p/BBvjALHGiwH/  

 
Fig. 4: Pinterest (2016) Geraadpleegd op 26 
januari via 
https://www.pinterest.com/pin/521432463077
146647/ 

https://instagram.com/p/BBjjbg2Ekd1/
https://instagram.com/p/BBjjbg2Ekd1/
https://www.instagram.com/p/BBvjALHGiwH/
https://www.pinterest.com/pin/521432463077146647/
https://www.pinterest.com/pin/521432463077146647/
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Daarnaast heerst er nog steeds een niet te onderschatten taboe rond depressie bij 
adolescenten.  Wel wordt er meer maatschappelijke aandacht geschonken aan psychische 
problemen bij jongeren in Vlaanderen. Zowel de media als als sociale media schuwen het 
taboe rond psychische problemen niet meer. Depressie is hier één van. De  
gemeenschappelijke drijfveer van deze instanties en media zijn om het taboe bespreekbaar én 
daardoor behandelbaar te maken (Meijer, Schuit en Tamsm, 2007). Zo wilt men met de 
campagne Te Gek?!, met als meter Selah Sue, het taboe rond psychologische problemen 
doorbreken (GGZnieuws, 2015). Ook VTM, Q-Music en Belfius organiseren voor het eerst een 
Rode Neuzen Dag in 2015, een initiatief via de Vlaamse media om geld in te zamelen voor een 
betere opvang van jongeren met psychische problemen (Rodeneuzendag, 2015). Gezien de 
snelheid en laagdrempeligheid van het wereld wijde web, kan de impact van deze media 
groter zijn dan deze verkregen via officiële (minder toegankelijke) instanties (bv. WHO en EU). 
Dit brengt ons bij de volgende vraag: Wat zijn de mogelijkheden van sociale media bij de 
behandeling en de preventie van depressie bij adolescenten? 

 

Omdat ik tegenwoordig zeer veel jongeren en leeftijdsgenoten gekluisterd zie aan hun 
smartphone met sociale media, vraag ik me af wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het 
ontstaan van een depressie. Desondanks deze mogelijke negatieve gevolgen (die zowel mijn 
omgeving als ik soms ondervinden) geloof ik in sociale media als preventie-, en 
behandelingsmogelijkheid om deze adolescenten te bereiken, gezien het hoge gebruikerscijfer 
van deze sociale media bij deze leeftijdscategorie. Dit zou ik zeer graag onderzoeken aan de 
hand van een systematische literatuurstudie. Via deze bachelorproef wil ik onderzoeken of 
sociale media zowel causaal, preventief als therapeutisch in verband kunnen gebracht worden 
met depressies bij jongeren. Zo hoop ik met deze kennis te kunnen bijdragen tot  

1) een gedaalde prevalentie van depressie bij deze doelgroep door zowel preventief als 
oorzakelijk op te treden 

2) moderne, laagdrempelige en efficiënte behandelingsstrategieën te kunnen aanbieden 
in de psychiatrische hulpverlening. 

  

 
Fig. 5: NSMBL (2015) [blog] Geraadpleegd op 26 
januari 2016 via 
 http://www.nsmbl.nl/dit-meisje-gebruikte-social-
media-om-haar-depressie-te-overwinnen-en-heeft-
nu-1-000-000-volgers/  
 

 

 
Fig. 6: Tumblr (2015) Geraadpleegd op 22 december. 

 
Fig. 7: Rodeneuzendag (2015) [website] 
Geraadpleegd op 26 januari 2016  
via http://rodeneuzendag.be/rode-neuzen-
duivels  

http://www.nsmbl.nl/dit-meisje-gebruikte-social-media-om-haar-depressie-te-overwinnen-en-heeft-nu-1-000-000-volgers/
http://www.nsmbl.nl/dit-meisje-gebruikte-social-media-om-haar-depressie-te-overwinnen-en-heeft-nu-1-000-000-volgers/
http://www.nsmbl.nl/dit-meisje-gebruikte-social-media-om-haar-depressie-te-overwinnen-en-heeft-nu-1-000-000-volgers/
http://rodeneuzendag.be/rode-neuzen-duivels
http://rodeneuzendag.be/rode-neuzen-duivels
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4 Probleemstelling 
 

De World Health Organization (WHO) deed in 2014 onderzoek naar de gezondheid van 
adolescenten over de wereld heen. Uit dit onderzoek blijkt dat depressie wereldwijd de 
nummer 1 oorzaak is van ziekte en afwezigheid op school in de leeftijdsgroep van jongeren 
tussen de 10 en 19 jaar. Daarenboven blijkt dat suïcide, mogelijks ten gevolge van depressie, 
de 3de grootste doodsoorzaak bij adolescenten is (Centraal Bureau Voor Statistiek, 2015).  

Epidemiologische studies hebben uitgewezen dat de prevalentie van depressie bij kinderen 
tussen de 0.4 tot 2.5% ligt en dat deze cijfers toenemen na de puberteit bij adolescenten, met 
een prevalentie tussen 0.4 en 8.3% (Vandenbosch, 2005; Trimbos Instituut, 2009). Niet alleen 
bij jongeren stijgt de prevalentie. Zo staat in de gezondheidsenquête uit 2013 van Het 
wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid dat er een stijgende evolutie is in het aantal 
depressies in België. Zo kampte in 2004 5.9 % van de Belgische bevolking (van 15 jaar en 
ouder) met een depressie. In 2013 is dit cijfer gestegen tot 6.7 %. Naast een stijging in een  
gediagnosticeerde depressie is er ook een stijging in het percentage van mensen van 15 jaar en 
ouder met depressieve gevoelens. Dit cijfer evalueerde van 17% in 2001 naar 29% in 2013 
(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2013). 

Ondanks deze hoge prevalentie observeerde ik zowel in mijn directe omgeving als tijdens mijn 
stage dat adolescenten en volwassenen niet snel professionele hulp zoeken wanneer ze met 
psychische problemen kampen. Zo is er ook uit onderzoek gebleken dat ongeveer een derde 
van de personen met een depressie hiervoor geen professionele hulp zoekt (Verhaak et al., 
2009).  

De reden van depressie en onderbehandeling tijdens de adolescentie is te wijten aan 
verschillende factoren. Adolescenten krijgen in onze huidige maatschappij te maken met grote 
prestatiedruk en moeten daarenboven (belangrijke) keuzes maken, waarvan studiekeuze en 
relatie goede voorbeelden zijn. Naast deze typische voorbeelden zijn er nog andere factoren 
die een depressie in de hand kunnen werken. Zo liggen biologische veranderingen, 
omgevingsfactoren en psychologische invloeden aan de basis voor de oorzaak van depressie 
(Vandenbosch, 2005). Een belangrijke omgevingsfactor is de huidige maatschappij waarin men 
leeft, welke een dynamische en ingrijpende evolutie doormaakt wegens de digitalisering. 

Zo vermeldt Het Centraal Bureau van Statistieken dat 90 % van de Nederlanders (ouder dan 12 
jaar) gebruik maakt van internet. 70% van deze groep blijkt actief te zijn op sociale media, 
zoals Facebook en Twitter. In het onderzoek naar de ‘Rol van sociale media op de samenleving’ 
spreekt men van een ‘Facebook- revolutie’ (Kennis Centrum Vlaamse steden, 2011). Het valt 
dus niet te onderkennen, en het is daarnaast wetenschappelijk onderbouwd, dat sociale media 
een bepalende rol innemen in onze huidige maatschappij (Kennis Centrum Vlaamse steden, 
2011).  

Er zijn zowel positieve als negatieve invloeden van sociale media op de psychische gezondheid 
(Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). Voorbeelden van positieve effecten 
zijn de snellere verspreiding van e-health en de vereenvoudigde onderhouding van (virtuele) 
contacten (Majjala, 2012). Daarnaast is er ook een keerzijde van de medaille. Zo blijkt uit het 
onderzoek van Majjali (2012) dat sociale media kunnen bijdragen tot sociaal isolement omdat 
de online wereld een toevluchtsoord is om de realiteit te vermijden.  

Als men bovengenoemde bevindingen projecteert op de psychische gezondheid van jongeren 
kan men vaststellen dat sociale media verschillende oorzaken en gevolgen kunnen hebben op 
depressie bij jongeren. Dit is een significant gegeven als men weet dat vrijwel alle jongeren 
actief zijn op sociale netwerken of andere vormen van sociale media: 93 procent van de 12- tot 
18-jarigen en 98 procent van de 18- tot 25-jarigen (Centraal Bureau Voor statistieken, 2012). 
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Hoe deze sociale media hun rol hebben binnen depressie, zowel op (mogelijks) causaal en/of 
preventief en therapeutisch vlak, zal verder onderzocht worden in deze bachelorproef, met als 
onderzoeksvraag: Welke rol speelt sociale media in de ontwikkeling van een depressie bij 
jongeren? En met als deelvragen: Welke rol kunnen sociale media spelen als aanleiding tot 
depressie? Kunnen sociale media preventief werken voor een depressie? Kunnen sociale 
media ingezet worden als behandelingvorm voor een depressie? 
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5 Methode 
 

De bachelorproef wordt uitgewerkt aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek.  
Volgens De Jong et al. (2012) zal de onderzoeker via een literatuurstudie onderzoeksgegevens 
kunnen verzamelen en zicht krijgen op methoden die anderen al hebben gebruikt. Een  
systematische literatuuronderzoek verzamelt en onderzoekt relevante literatuur en  biedt 
collectieve  inzichten door middel van een theoretische synthese van het onderzoeksveld (De 
Can, 2011). Dit literatuuronderzoek zal een antwoord geven op de onderzoeksvraag ‘Wat is de 
invloed van sociale media op depressie bij adolescenten?’ en bouwt dus als het ware voort op 
wat anderen al hebben onderzocht (De Jong et al., 2012). 
Om deze bachelorproef, via een literatuurstudie, goed uit te voeren worden alle fases van de 
onderzoekscyclus doorlopen (Lemey, 2014). Deze fases zijn: probleemstelling, methodologie,  
literatuurstudie, gegevensverzameling, gegevensverwerking, gegevensanalyse, interpretatie, 
conclusie en publicatie (De Jong et al., 2012). 

Om een verdere verdieping in het onderwerp van sociale media en depressie te verkrijgen 
wordt er een gegevensverzameling en gegevensverwerking uitgevoerd. De bachelorproef wil 
een antwoord geven op de vraag ‘Wat is de invloed van sociale media op depressie bij 
adolescenten?’. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wordt de bachelorproef  
opgesplitst aan de hand van specifieke deelvragen. Alle antwoorden op deze deelvragen 
worden via een systematische literatuurstudie uitgevoerd, aangevuld met inhouden die 
verworven zijn met studiedagen. 

De artikels die reeds gevonden waren voor het opstellen van een probleemstelling vormen ook 
een basis van de literatuurstudie. Naast deze artikels worden er ook nog andere artikels 
omtrent sociale media en depressie gezocht in de elektronische databanken. Hiervoor worden 
de databanken SpringerLink, Pubmed, Sciene Direct, Google Scholar en PsychArticles gebruikt. 

Om een algemeen beeld te krijgen van de beschikbare artikels over dit onderwerp wordt er 
gestart met een breed onderzoek naar literatuur. In de databank PubMed wordt er gewerkt 
met verschillende sleutelwoorden. Social media AND depression levert veel resultaten op 
(namelijk 77 artikels), maar zorgt slechts voor twee relevante artikels voor antwoord te leveren 
op de onderzoeksvraag. Social networking AND depression levert zes relevante artikels op. Het 
beste resultaat wordt verkregen door ‘Facebook AND depression’, dit levert 27 resultaten met 
daarvan negen artikels die zeker zullen worden gebruikt voor de literatuurstudie. Ook in de 
databank Science Direct krijgen we de beste resultaten door de sleutelwoorden ‘Facebook 
AND Social media’ te gebruiken. Via Google Scholar worden er drie thesissen en 
Nederlandstalige artikels gevonden die ook aansluiten bij de onderzoeksvraag. 

Aangezien sociale media een jong gegeven is, is de literatuur ook beperkt. Daarom wordt er 
bewust gekozen voor een beperkt aantal sleutelwoorden en geen criteria zodat er een ruim 
overzicht aan artikels overblijft. Er wordt geprobeerd om geen artikels te gebruiken ouder dan 
vijf jaar. Dit is geen te grote beperking aangezien sociale media een actueel fenomeen is. Deze 
actuele artikels omtrent sociale media geven een recent zicht op de stand van zaken omtrent 
de geestelijke gezondheidszorg bij adolescenten. Naast de elektronische databanken wordt 
ook gebruik gemaakt van Bidoc, de mediatheek van Arteveldehogeschool. In de databank 
Bidoc worden de sleutelwoorden ‘sociale media en mentale gezondheid’ gebruikt.  Dit 
resulteert in drie artikels verspreidt over de verschillende mediatheken van 
Arteveldehogeschool. Deze artikels worden niet gebruikt in deze bachelorproef. 

Het algemene beeld wordt dus gevormd door bovenstaande zoektermen te gebruiken. Maar 
een verdere verdieping in de literatuur wordt verkregen door een antwoord te zoeken op de 
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deelvragen. In geen enkele databank worden er expliciet criteria gebruikt aangezien alle 
artikels maximum vijf jaar oud zijn. 

Als eerste zullen we een antwoord zoeken op de vraag: Welke rol kan sociale media spelen bij 
de ontwikkeling tot depressie? Hiervoor worden volgende sleutelwoorden gebruikt: ‘Impact 
social media AND depression’, ‘Social media AND mental health’, ‘Facebook AND 
consequences depression’. Al deze sleutelwoorden, gebruikt in verschillende databanken, 
leveren twaalf relevante artikels op. 

De tweede deelvraag, ‘Kan sociale media preventief werken voor een depressie?’, wordt 
beantwoord door volgende resultaten van artikels. Deze resultaten worden verworven door 
volgende sleutelwoorden te gebruiken: ‘é-health AND depression’, ‘prevention AND social 
media AND depression’, ‘social networking AND prevention AND depression’. Dit levert zeven 
relevante artikels op. 

Kan sociale media ingezet worden als behandelingvorm voor een depressie? Dit is de derde 
deelvraag. Hiervoor worden volgende sleutelwoorden gebruikt: ‘online treatment AND 
depression’, ‘treatment depression AND social networking’, ‘e-health AND treatment AND 
depression’. Dit levert slechts drie relevante resultaten. 

Naast de gevonden artikels wordt er ook gebruik gemaakt van de ‘sneeuwbalmethode’. Zo 
worden de bronnen van de gevonden artikels en thesissen bekeken en zullen deze bronnen 
ook tot nuttige resultaten leiden.  

Niet alleen artikels worden gebruikt om gegevens te verzamelen. De startdag van het nieuwe 
preventieproject ‘Warme Steden’ zal ook zorgen voor inspiratie voor deze bachelorproef. 
Zowel de inhoud van deze voorstelling als de personen zorgen voor een verrijking en 
meerwaarde voor de uitwerking van deze onderzoeksvraag. Er werden goede contacten 
gelegd. Zo werd er gesproken met Marc De Gucht, de stichter van het Fonds GavoorGeluk. Op 
deze startdag is er ook relevante literatuur, van onderzoekster Chantal Van Audenhove aan de 
KU Leuven,  verkregen. 

De promotor Nike Baeten zorgde voor een relevante doorverwijzing van het VLESP, het Vlaams 
expertisecentrum suïcidepreventie. Het contact met het VLESP levert 6 relevante artikels voor 
de uitwerking van deze bachelorproef.  

Deze primaire literatuur (waaronder artikels in vaktijdschriften, boeken, voordrachten, 
onderzoeksrapporten en publicaties op het internet), secundaire literatuur ( waaronder 
reviews en thesissen) en persoonlijk contact zorgen voor een uitgebreide gegevensverzameling 
voor de uitwerking van deze bachelorproef.   
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6 Begripsverheldering  
 
Alvorens het onderwerp ‘Invloed van sociale media op depressie bij adolescenten’  verder uit 
te werken, dienen de begrippen uit de onderzoeksvraag te worden verhelderd.  

6.1 Adolescenten  

De WHO (2015) identificeert adolescentie als de periode in de menselijke groei en 
ontwikkeling die optreedt na de kindertijd en voor de volwassenheid, in de leeftijd van tien tot 
negentien jaar. De biologische determinanten van de adolescentie zijn vrij universeel. Echter 
kan de leeftijd van deze periode verschillen door de tijden, culturen en sociaaleconomische 
situaties.  
 
Het proces van de adolescentie is een periode van voorbereiding op volwassenheid. Tijdens 
deze voorbereiding moeten er belangrijke ontwikkelingservaringen optreden. Zo is de 
adolescentie gekenmerkt door de fysieke en seksuele rijping, het verwerven van  sociale en 
economische onafhankelijkheid, het ontwikkelen van de identiteit, het uitbouwen van relaties 
en het vermogen om abstract te redeneren. Enerzijds is adolescentie dus een periode van 
enorme groei en potentiële kansen voor het individu, anderzijds houdt deze periode ook een 
groot risico in voor verkeerde invloeden van buitenaf (WHO, 2015). 

6.2 Depressie  

Een depressie is een stemmingsstoornis (Stolk, 2013; Van de Velde, 2015). Het is echter niet 
gemakkelijk om ‘stemming’ te definiëren. Onze stemming is afhankelijk van een groot aantal 
factoren en is bovendien zeer individueel bepaald. Zo hangt onze stemming grotendeels af van 
ons karakter, wat onze grondstemming bepaalt. Binnen deze grondstemming kan de stemming 
voortdurend schommelen onder invloed van de situaties op het moment en andere factoren 
(Stolk, 2013). In het onderstaand schema wordt er weergegeven waardoor de stemming 
beïnvloed wordt. Dit is belangrijk om te begrijpen aangezien depressie dus een stoornis is van 
de stemming.  

Fig. 8: Beïnvloedbare factoren op de stemming 
Stolk, P.J. (2013) Psychiatrie. Psychiatrie voor verpleegkundigen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff 

In de volksmond wordt er wel eens gezegd ‘ik voel me depressief’, dit betekent dan vaak dat 
iemand gewoon een sombere stemming heeft wegens een bepaalde (normale) oorzaak. Deze 
snelle verwoording veroorzaakt snel misverstanden. In de psychiatrie wordt er echter pas van 
een depressie gesproken  als het over een ziekelijke toestand gaat zodat de persoon in kwestie 
problemen heeft met het dagelijks functioneren door de depressie (Van De Velde, 2015). Zo 
kan er dus niet van een depressie gesproken worden als er iemand eens ‘een depressieve 
stemming’ heeft, veroorzaakt door neerdrukkende omstandigheden (vb. begrafenis van 
echtgenoot), onzekere toekomstverwachting (vb. studente die slechte examens heeft 
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gemaakt) of te grote psychische belasting (vb. moeder die moet leren omgaan met een kindje 
met brandwonden). Iemand die deze zware omstandigheden heeft en dus ook een normaal 
veroorzaakte depressieve stemming heeft, kan dus niet geestesziek worden beschouwd. Dit 
betekent natuurlijk niet dat somberheid en verdriet minder ernstig of belangrijk zijn. Deze 
gevoelens hebben ook nood aan aandacht en begrip (Stolk, 2013). 

Alleen al uit bovenstaande beschrijving van depressieve stemming is het duidelijk dat het niet 
gemakkelijk is om depressie te beschrijven en dus ook te diagnosticeren. Want wanneer wordt 
er dan gesproken van een depressie of depressieve stemming? Zo wordt er pas van een 
depressie gesproken als de depressieve stemming blijft voortduren en niet door 
omstandigheden kan worden begrepen (Stolk, 2013).  

6.3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

Om misverstanden qua terminologie binnen de psychiatrie te voorkomen, worden er 
kenmerken van elk ziektebeeld beschreven. Deze beschrijving wordt gedaan om voor 
wereldwijde eenduidige helderheid te zorgen. Dit resulteert in de DSM, dat staat voor 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of in het Nederlands ‘Diagnostisch en 
statistisch handboek voor psychische stoornissen'. Dit is een overzichtelijke lijst van alle 
psychische stoornissen, waarbij er voor elke toestand criteria worden gegeven. Aan deze 
criteria moet voldoen zijn om van de desbetreffende stoornis te mogen spreken. Dus alleen als 
het ziektebeeld voldoet aan de criteria, mag er een diagnose voor het betreffende ziektebeeld 
gesteld worden. Deze DSM is zeer waardevol omdat er nu overal in de wereld dezelfde taal 
wordt gesproken binnen de psychiatrie. Ook wordt deze DSM aangepast aan nieuwe 
verworven inzichten in de psychiatrie en zijn er verschillende uitgaven herwerkt. In 1952 was 
er sprake van DSM-I en nu spreken we vanaf 2013 van DSM-V. Deze herzieningen zijn een 
bewijs dat de psychiatrie niet stil staat en dat de DSM ook geen boek is waar voor altijd de 
waarheid is vastgelegd (Stolk, 2013). 

Bij de herziening van de DSM – IV  (apa2000) is wat betreft de stemmingsstoornissen een 
verandering vrij onopgemerkt doorgevoerd. In de DSM-V is namelijk de categorie 
stemmingsstoornissen opgeheven en de depressieve stoornissen en de bipolaire stoornissen 
worden nu afzonderlijk ondergebracht. Vanaf heden behoort depressie dus tot een apart 
ziektebeeld, dat voordien een onderdeel was van stemmingsstoornissen (Spijker en Claesens, 
2014). Dat deze verandering vrij onopgemerkt is gebleven komt omdat depressie nog steeds 
behoort tot de stemmingsstoornissen volgens de psychopathologie. In literatuur en in de 
cursussen op school wordt er nog steeds gezegd dat depressie een stemmingsstoornis is (Van 
De Velde, 2015). 

Volgens de meest recente DSM, de DSM-V, kan men van depressie spreken als personen vijf of 
meer van de onderstaande negen criteria bezitten voor een periode van minimaal twee weken 
(DSM-5, 2013). Daarnaast moet minstens één van de symptomen ofwel 1) een sombere 
stemming, ofwel 2) verlies van interesse of plezier zijn. Het is belangrijk te vermelden dat 
symptomen die duidelijk toe te schrijven zijn aan een somatische aandoening niet meetellen 
als diagnostisch criterium. 

1) Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag, zoals 
blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld zich verdrietig, leeg of 
hopeloos voelen), ofwel observatie door anderen (bijvoorbeeld heeft tranen in de 
ogen).  (NB bij kinderen en adolescenten kan de stemming gekenmerkt zijn door 
prikkelbaarheid) 
 

2) Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende 
het grootste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit een subjectieve 
beschrijving of observatie door anderen). 
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3) Significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden, of gewichtstoename 
(bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen één maand), of bijna elke 
dag een afgenomen of toegenomen eetlust.  (NB Bij kinderen moet gedacht worden 
aan het niet bereiken van de te verwachten gewichtstoename) 
 

4) Insomnia of hypersomnia bijna elke dag 
 

5) Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag (waarneembaar door anderen, 
en niet alleen subjectieve gevoelens van rusteloosheid of geremd worden) 
 

6) Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag 
 

7) Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (die 
het karakter van een waan kunnen hebben) bijna elke dag (niet alleen zelfverwijt of 
schuldgevoel over het ziek zijn) 
 

8) Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke 
dag (ofwel subjectief beschreven ofwel geobserveerd door anderen) 
 

9) Recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), 
recidiverende suïcidegedachten zonder een suïcidepoging, of een specifiek plan om 
suïcide te plegen 

Bij het diagnosticeren van een depressie moeten aandachtspunten A tot en met D in achting 
worden genomen: 

A. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het 
sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke 
terreinen. 
 

B. De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een 
middel of een somatische aandoening. 
 

C. Het optreden van de depressieve episode kan niet worden verklaard door een 
schizoaffectieve1 stoornis, schizofrenie, een schizofreniforme2 stoornis, een 
waanstoornis of door een andere gespecificeerde of ongespecificeerde 
schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis. 
 

D. Er heeft zich nooit een manische of hypomanische episode voorgedaan.  

6.4 Depressie bij adolescenten 

Volgens Timbremont en Braet (2005) was het voorkomen van depressie bij jongeren een lange 
tijd het voorwerp van een controversiële discussie. Pas sinds de jaren zeventig wordt er in 
Vlaanderen en Nederland afstand genomen van de opvatting dat depressie niet bij jongeren 
kan voorkomen. Deze herkenning kwam door de publicatie in de DSM-III in 1980. Hier werd 
voor het eerst officieel het standpunt ingenomen dat depressie, een stemmingsstoornis, ook 
bij jongeren kan voorkomen.  

Het feit dat depressie ook bij jongeren kan voorkomen maakt geen verschil voor de criteria 
waaraan de jongeren moeten voldoen om de diagnose ‘depressie’ toegeschreven te krijgen. 

                                                             
1
 Stoornis waarbij gelijktijdig kenmerken aanwezig zijn van een schizofrenie en van een 

stemmingsstoornis. (ENCYCLO,2016) 
2
 Aandoening waarbij de kenmerkende van psychotische verschijnselen binnen 6 maanden weer 

verdwenen.(ENCYCLO,2016) 
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Bovenstaande criteria van de DSM-V gelden dus ook voor jongeren en kunnen dus ook 
gebruikt worden om depressie bij jongeren te herkennen. Vanuit deze invalshoek gaat men er 
wel vanuit dat depressie zich op alle leeftijden ongeveer gelijk manifesteert en dat men bij 
kinderen en volwassenen dezelfde soorten van depressie kan onderscheiden.  

Op dit standpunt komt er echter veel kritiek vanuit de ontwikkelingspsychologie. Aanhangers 
van de ontwikkelingspsychologie geven aan dat het ontwikkelingsniveau differentiële aspecten 
heeft op de manifestaties van depressie. Zo hebben peuters, lagere schoolkinderen en 
adolescenten typische ontwikkelingsfases waarin de depressieve symptomen tot uiting zullen 
komen. Zo zullen adolescenten in een fase naar autonomieontwikkeling eerder hun 
depressiesymptomen proberen te ontkennen door antisociaal gedrag of alcohol- en 
drugsmisbruik (Timbremont en Braet, 2005). Onderstaande tabel geeft weer wat de 
differentiële manifestatie van depressie bij jongeren kan zijn, volgens de visie van de 
ontwikkelingspsychologie. 

Tabel 1: Differentiële manifestatie  
Hollants Van Loocke, S. (2006) Depressie bij kinderen en adolescenten. Geraadpleegd op 18 januari 2016 via 
http://depressie1213.wdfiles.com/local--files/depressie-bij-kinderen-en-adolescenten/1BaTP-
AO_Hollants%20Van%20Loocke_Sofie.pptx. 

 

Er zijn dus twee visies omtrent de manifestatie van een depressie bij adolescenten. De ene 
visie vermeldt dat depressie op alle leeftijden op dezelfde manier manifesteert. Hierdoor kan 
depressie op iedere leeftijd op basis van dezelfde symptomen, volgens de DSM, worden 
gediagnosticeerd. De andere visie geeft aan dat de manifestatie van een depressie verschilt 
naargelang de ontwikkeling van het individu. Bijgevolg kunnen niet alle criteria van de DSM 
gebruikt worden voor een depressie bij iedere leeftijd te diagnosticeren.  

Hoewel er nog steeds verschil is in mening omtrent deze manifestatie van depressie bij 
kinderen en adolescenten zijn de twee visies -ongeacht type depressie, sekse, leeftijd en 
cultuur-  het wel eens over het gemeenschappelijke element in de depressieve toestand.  

Deze gemeenschappelijke depressieve toestand wordt in het artikel ‘Depressie bij kinderen en 
adolescenten- nieuwe inzichten’ van Timbremont en Braet als het volgt omschreven: 
“een langdurige depressieve stemming, een onvermogen om plezier te hebben en een 
vermindering  in interesse en motivatie. “  

http://depressie1213.wdfiles.com/local--files/depressie-bij-kinderen-en-adolescenten/1BaTP-AO_Hollants%20Van%20Loocke_Sofie.pptx
http://depressie1213.wdfiles.com/local--files/depressie-bij-kinderen-en-adolescenten/1BaTP-AO_Hollants%20Van%20Loocke_Sofie.pptx


20 
 

 

6.5 Sociale media 

Sociale media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is 
om informatie met elkaar te delen (Social-media, 2016). Het betreft niet alleen informatie in 
de vorm van tekst (nieuws en artikelen), ook geluid en beeld worden gedeeld via sociale 
media. 

Er zijn veel verschillende soorten toepassingen van sociale media. Volgens het onderzoek ‘Het 
sociale web voor mensen met psychische problemen’ zijn er drie soorten sociale media: 
sociaalnetwerksites, webblogs en online platforms en fora (Maijala, 2011). 

1) Sociaalnetwerksites (SNS) zijn sites waarop gebruikers een online profiel kunnen 
aanmaken. Er wordt een online gemeenschap gecreëerd waarop mensen met elkaar 
kunnen communiceren doordat het online profiel wordt gekoppeld aan de profielen 
van anderen. Zo kunnen personen hun sociaal netwerk creëren en onderhouden. Via 
een  sociaalnetwerksite wordt er een virtueel netwerk met relaties opgebouwd. Deze 
relaties kunnen enerzijds bestaan uit personen die al contact hebben (dus vrienden of 
kennissen uit het ‘echte’ of ‘offline’ leven), anderzijds kunnen deze relaties ontstaan 
door internetgebruikers die elkaar nog nooit ontmoet hebben. Een sociaalnetwerksite 
wordt gebruikt om bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, meningen, nieuws en andere 
informatie te delen met anderen (Cultureel woordenboek, 2016; Wikipedia, 2016). 
Bekende voorbeelden zijn: Facebook, Linked In, Twitter, Google +, MySpace en Netlog.  
Tegenwoordig zijn sociaalnetwerksites ook beschikbaar via mobiele applicaties of 
afgekort app’s (Wikipedia, 2016). Zo zijn bovenstaande voorbeelden ook allemaal 
beschikbaar via een app.  Naast de apps van de socialenetwerksites zijn er ook andere 
apps die ook behoren tot het aanbod aan sociale media. Bekende apps voor messaging 
(anders dan de SNS) zijn Snapchat, Youtube en Facebook Messenger 
(GlobalWorldIndex, 2015). 
 

2) Een weblog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig wordt 
bijgehouden. De blogger biedt een logboek van informatie aan die hij wil meedelen 
aan de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het om tekst, maar soms gaat het ook 
om foto's (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast). Weblogs bieden hun lezers 
vaak de mogelijkheid om reacties onder de berichten te plaatsen, dit kan al dan niet 
anoniem zijn. Het persoonlijke of het gespecialiseerde karakter van weblogs maakt het 
interessant voor lezers. Een bekend voorbeeld van een webblog is de Worldpress. 
Microbloggen is een combinatie van bloggen en instant messaging. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn Tumblr en Twitter. Er zijn echter enorm veel soorten 
webblogs naargelang de functie. Zo zijn er fashionblogs, lifestyleblogs, muziekblog, 
nieuwsblog etc. (Wikepedia, 2016). Ook deze webblogs zijn beschikbaar via een app. 
 

3) Online platforms en fora kunnen gebruikt worden om muziek, nieuws en meningen te 
delen (Maijala, 2011). Bij een platform is er een samenwerking en overleg tussen 
verschillende mensen (Wikpedia, 2016). Er zijn veel verschillende fora en platforms 
naargelang het doel en/of functie. Lotgenotensites kunnen via fora worden 
aangeboden. Maar ook zijn er platforms om vragen te beantwoorden en bijvoorbeeld 
muziek te delen.  

Het is niet gemakkelijk om alle soorten toepassingen van sociale media te categoriseren. Want 
er is veel onduidelijkheid en overlap binnen de internet-toepassingen. Belangrijk is te weten 
dat sociale media een zeer ruim begrip is voor (zeer) veel verschillende toepassingen via het 
internet. Er is dus zeer veel diversiteit aan sociale media.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Website
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Podcast
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Ondanks deze grote diversiteit aan sociale media kan deze term toch worden gedefinieerd. 
Kaplan en Haenlein (2010)  omschrijven sociale media als: “Internetapplicaties die gebruik 
maken van de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van de User Generated 
Content’’. User generated content formuleren zij als “de verschillende vormen van inhoudelijke 
bijdragen die door de gebruikers zelf zijn vervaardigd en op het internet worden aangeboden’’ 
en volgens hen ‘’hebben sociale media altijd een sociaal en een media-aspect”. Er zijn 
verschillende soorten sociale media. Ieder medium biedt andere mogelijkheden van 
zelfpresentatie, mediatoepassingen en sociale activiteit (Kaplan en Haenlein, 2010).  

In het artikel ‘Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media’ 
zeggen Kaplan en Haenlein (2010) dat sociale media twee kernelementen moeten bevatten 
om een sociaal medium te zijn. Deze twee elementen zijn social presence, ofwel sociale 
aanwezigheid en the self-presentation, ofwel zelfvoorstelling. Social presence is volgens 
Molkenboer (2011) het vertrouwen dat wordt gecreëerd op een website. Dit vertrouwen kan 
worden verhoogd door gebruik te maken van foto’s, tekst of realistische beelden. Dat maakt 
het voor de gebruiker betrouwbaarder overkomen, omdat het bijdraagt aan het gevoel van 
persoonlijk contact. Het tweede kenmerk is de zelfpresentatie. Iedereen zet op het internet 
wat hij zelf wilt. Hierdoor wordt een imago gecreëerd van een identiteit. Deze presentatie 
krijgt vorm voor self-disclosure, ofwel het bewust of onbewust blootgeven van relevante 
informatie, zoals gedachten, gevoelens, wat je leuk vindt of niet. De combinatie van de twee 
kernelementen leidt tot het typische aspect van een sociaal medium (Molkenboer, 2011). 

Volgens Maijala (2012) zijn sociale media een instrument voor zelfpresentatie en 
communicatie met vrienden en kennissen. Gebruikers kunnen vrienden toevoegen, 
verwijderen, vrienden in subgroepen verdelen en privé berichten uitwisselen met eigen 
vrienden. Op de meeste sociale media sites is het vaak eenvoudig te zien wie de vrienden van 
jouw vrienden zijn, waardoor het gemakkelijker wordt om ook contacten buiten het eigen 
netwerk te leggen.  

6.5.1 Sociale netwerksites  

Sociale netwerksites behoren tot sociale media. De meest gebruikte sociale netwerksites in 
2015 zijn Facebook, Youtube, Google +, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Badoo 
en Vine (GlobalWebIndex, 2015). Deze resultaten komen uit een onderzoeksrapport dat 
gebaseerd is op 200 000 internetgebruikers verspreid over 34 landen, waaronder ook België 
(GlobalWebIndex, 2015). De onderstaande figuur toont de 15 meest populaire soorten van 
sociale media in 2015. Wereldwijd blijft Facebook het top-netwerk wat betreft het 
lidmaatschap (80%) en het actieve gebruik (48%). Youtube doet het na Facebook ook zeer 
goed. Zo heeft Youtube echter een visitatie van 81%, dit voor 32 landen van de 34 en voor alle 
leeftijdsgroepen. Twitter en Instagram zijn ook zeer populair. Twitter heeft nog steeds een 
voorsprong op Instragram wat betreft gebruik in 30 van 34 landen en in alle 
leeftijdscategorieën. Echter komt Instagram wel zeer dichtbij, vooral bij de leeftijd van 16-24 
jarigen. Tumbler , Vine en Instagram hebben het jongste publiek, met 37-41 % van hun 
respectieve actieve gebruikers uit de groep 16-24 jarigen. Facebook en LinkedIn hebben het 
oudste publiek. Pinterest en Instagram zijn de enige netwerken waar vrouwen actiever op zijn 
dan mannen.  
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Fig. 9: Top 15 platforms: membership, visitations 
GlobalWebIndex (2015) Social Report 2015 

Hieronder worden de acht meest voorkomende sociale netwerksites, die overigens ook later 
zullen voorkomen in deze bachelorproef, kort besproken in onderstaande tabel.  Deze zijn 
Facebook, Youtube, Google +, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest en Tumblr. Vooral de 
typische kenmerken worden besproken.  Deze informatie werd verkregen door de informatie 
van de Google Play App-store. 

 Tabel 2: Sociale netwerksites 

 

Elke soort sociale netwerksite heeft andere kenmerken en een ander gebruik (zie tabel 2: 
Sociale netwerksites). Zo biedt ieder medium andere mogelijkheden van zelfpresentatie, 
mediatoepassingen en sociale activiteit (Kaplan en Haenlein, 2010). Wel hebben  alle media 
twee gemeenschappelijke kenmerken typisch voor een sociaal medium, namelijk de self-
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presence en self-presentation (Molkenboer, 2011). Dit werd al eerder besproken in 
bovenstaande tekst (zie 6.5 Sociale media). 

6.5.2 Mobiele applicatie (apps) en messaging service  

Apps behoren ook tot een vorm van sociale media. Via apps kunnen personen online berichten 
versturen. Er zijn verschillende messaging apps op de markt. Hiervan is Facebook Messenger 
wereldwijd de populairste social networking app, met 45% van de online volwassenen die hier 
gebruik van maken. Ook jongeren tussen de 16-24 jaar zijn vooral actief op de Facebook 
Messenger alsook op  Whatsapp (GlobalWebIndex, 2015). 

Snapchat en Whatsapp hebben de grootste stijging in het gebruik in 2015. Vooral Snapchat 
wordt bijzonder veel gebruikt door tieners in Noord-Amerika, West- Europa en Australië. Zo is 
Snapchat bij tieners, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zelfs populairder dan Facebook 
Messenger of Whats app. Snapchat heeft de jongste leeftijdsgroep van gebruikers, zo is maar 
liefst 55% van de gebruikers tussen de 16 en 24 jaar. Skype daarentegen wordt vooral actiever 
gebruikt bij ouderen (GlobalWebIndex, 2015). De werking van deze apps worden in 
onderstaande tekst kort besproken. 

Snapchat is een app voor het delen van foto's en video's. Het bijzondere van deze toepassing is 
dat de doorgezonden foto of video slechts enkele seconden (van één tot tien seconden) 
zichtbaar zijn bij de ontvangers. Deze seconden kan diegene die de media verstuurd zelf 
instellen. Deze app wordt veel gebruikt voor het maken van selfies (Wikipedia, 2016).  

Een andere app is WhatsApp. Deze  maakt het mogelijk om via een internetverbinding met 
elkaar te chatten, bellen, foto's en video-opnamen met elkaar te delen. De naam WhatsApp is 
een samentrekking van 'What's up' (Engels voor Hoe is het? en Wat is er?) en 'Application' 
(Engels voor applicatie). Daarnaast is het ook mogelijk om te bellen (Wikipedia, 2016). 
Facebook Messenger heeft de gelijkaardige werking als WhatsApp. Via Skype kan men ook 
telefoneren via het internet en zelfs met webcamondersteuning (Wikipedia, 2016). 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de meest populaire messaging apps. 

Fig. 10: Top messaging apps 
GlobalWebIndex (2015) Social Report 2015 
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7 Resultaten 

7.1 Sociale media , aanleiding tot depressie bij adolescenten? 

7.1.1 Het fenomeen: sociale media  

7.1.1.1 Digitalisering van de maatschappij  

“We lived in farms, then we lived in cities, and now we’re gonna live on the internet’’ 
(Molkenboer, 2011). 

In de afgelopen decennia is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze 
maatschappij (CBS3, 2013). Deze digitalisering zorgt ervoor dat jongeren zeer actief zijn in de 
‘online’ wereld. Zo zijn een computer en een smartphone tegenwoordig niet meer weg te 
denken uit het dagelijks leven van adolescenten. In het onderzoek van de Nationale Academie 
voor Media & Maatschappij (2012) spreekt men zelfs van een Wifigeneratie, namelijk een 
generatie die altijd en overal online is. Dit is niet alleen duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, 
maar wordt ook onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek. Zo vermeldt het CBS dat 
90% van de Nederlanders (ouder dan 12 jaar) gebruik maken van internet. In 2013 ging drie 
kwart van de 12- tot 18-jarigen onderweg online met een smartphone (CBS, 2013). 

7.1.1.2  Sociale media binnen de digitalisering van de maatschappij 

Het internet kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Vroeger werd internet vooral 
gebruikt om informatie te raadplegen. Maar in de 21ste eeuw is het internet ook een 
interactiemedium geworden (CBS, 2013). Om te communiceren via het internet wordt gebruik 
gemaakt van sociale media. En deze communicatievorm wordt bij jongeren zeer actief  
gebruikt. Zo zijn vrijwel alle Nederlandse jongeren actief op sociale netwerken of andere 
vormen van sociale media: 93% van de 12- tot 18-jarigen en 98% van de 18- tot 25-jarigen 
(CBS, 2013). Slechts 3% van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 17 jaar die over een 
smartphone met internetverbinding beschikt, geeft aan dat ze niet wekelijks op sociale media 
actief zijn (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). In het onderzoek naar de 
‘Rol van sociale media op de samenleving’ spreekt men zelfs van een ‘Facebook- revolutie’ 
(Kennis Centrum Vlaamse steden, 2011).  

Vooral voor adolescenten blijken sociale media zeer aanlokkelijke virtuele 
vrijetijdsbestedingen te zijn. Uit onderzoek van Kloosterman en Beuningen (2015) is gebleken 
dat Nederlandse jongeren niet alleen actief zijn op sociale media, maar dat ze ook veel tijd 
besteden aan deze online wereld. Deze onderzoeksresultaten werden gevonden door 4042 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondervragen. Zo geeft ruim 20% van de jongeren tussen 12 
en 25 jaar aan dat ze gemiddeld minder dan een uur per dag spenderen aan sociale media, een 
kleine meerderheid geeft aan dit 1 tot 3 uur per dag te doen, 20% 3 tot 5 uur en 8% geeft aan 
dat ze hier dagelijks 5 uur of langer mee bezig zijn (CBS, 2015). Deze cijfers geven aan dat 
sociale media een belangrijk deel van de offline contacten innemen, vervangen of eventueel 
verruimen.  

Enquêtes die recent (2015) afgenomen werden bij dezelfde groep jongeren geven aan dat 
‘Omdat ik het leuk vind’ en ‘Omdat ik in contact wil blijven met anderen’ de belangrijkste 
redenen zijn waarom deze leeftijdscategorie actief is op sociale media (Kloosterman en 
Beuningen, 2015). Daarnaast blijkt 75% van de jongeren sociale media als ideaal 
afleidingsmiddel te zien bij verveling. Een aanvaardbare vorm van voyeurisme (of ‘Kijken wat 
andere doen’) en up-to-date blijven (of ‘Geen informatie missen’) blijken jongeren minder vaak 
als gebruiksreden voor sociale media te noemen, respectievelijk 62% en 49% (CBS, 2015). 

                                                             
3 Centraal bureau voor de Statistiek 
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De GlobalWebIndex doet wereldwijd marktonderzoek naar de digitale consument 
(Talkingsheads, 2015). Onderstaande gegevens omtrent sociale media komen uit het 
onderzoeksrapport van de GlobalWebIndex van het jaar 2015.  Dit onderzoeksrapport is 
gebaseerd op 200 000 internetgebruikers verspreid over 34 landen, waaronder ook België 
(GlobalWebIndex, 2015).  

De gemiddelde internetgebruiker besteedt 1,77 uur per dag aan sociale media in 2015. In 2012 
was dit 1,61 uur per dag. Dit geeft aan dat social networking  populair blijft. 

 

Fig. 11: Time spent on Social Networking 
GlobalWebIndex (2015) Social Report 2015. 

De meest actieve internetgebruikers zijn jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Zij besteden 
dagelijks 2,68 uur aan sociale media. Dit is een interessant gegeven binnen deze 
bachelorproef, aangezien de doelgroep adolescenten is. 

Digitale consumenten hebben gemiddeld meer dan zes sociale netwerken, waarvan ze zeker 
vier actief gebruiken. Dit aantal is elk jaar toegenomen sinds 2012, zeker bij de 16- tot 24-
jarigen. Dit is een bevestiging dat de meeste gebruikers hun sociale activiteiten spreiden over 
verschillende netwerken, dit noemt men multi-networking.  

Fig. 12: Multi-networking behaviors- average number of social media acounts and of networks activilely used 
GlobalWebIndex (2015) Social Report 2015 

Uit bovengenoemde cijfers kan afgeleid worden dat sociale media een belangrijk gegeven is 
binnen de bestaanswereld van de adolescent. Gezien de populariteit en het frequente gebruik 
van sociale media (Kennis Centrum Vlaamse steden, 2011), lijkt het logisch dat deze een 
belangrijke invloed uitoefenen op het leven van de adolescent. De vorm en mate deze invloed 
is tot op vandaag echter nog onvoldoende begrepen.  

Daarnaast is het ook bijzonder interessant om inzicht te krijgen in de nieuwe mogelijkheden 
die bereikt kunnen worden via sociale media. Hoewel marketing ontzettend goed inspeelt op 
de digitalisering van onze maatschappij (Kaplan & Haenlein, 2010), zou men in de 
gezondheidszorg sociale media als dankbare instrumenten moeten beschouwen voor het 
bereiken van grote populaties op een laagdrempelige manier. Wat de mogelijkheden zijn in de 
gezondheidszorg zal hieronder verder uitgediept worden. 
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7.1.1.3 E-health  

Uit bovenstaande gegevens (zie 7.1.1.1 en 7.1.1.2) is het duidelijk dat de samenleving aan het 
digitaliseren is. Het gebruik van e-health, een toepassing van informatie-  en 
communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg, wordt volgens Sorbi en Riper 
(2009) gezien als een veelbelovend antwoord om niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar 
ook de kostenbeheersing te waarborgen. De digitalisering van de gezondheidszorg is 
onomkeerbaar en in e-health is de inzet van internettechnologie voor de gezondheid en 
gezondheidszorg een belangrijk speerpunt geworden. Geestelijke gezondheidszorg blijft een 
taboegevoelig thema en daarom heeft e-health ook bijzonder veel potentieel voor deze 
kwetsbare patiënten. Zo komen er meer en meer kansen om patiënten met geestelijke 
gezondheidsproblemen op een nieuwe, laagdrempeligere manier online te bereiken (Sorbi & 
Riper, 2009). In de geestelijke gezondheidszorg spreken we dan specifiek van e-mental-health. 
Smeets, Abella, Vlasveld en Boon (2014) vermelden de definitie van ‘e-mental-health’: “het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de geestelijke gezondheidszorg te 
ondersteunen of te verbeteren”. 

E-mental-health-toepassingen zien we vaak vertaald in doelgroepspecifieke websites en apps. 
Door de opkomst van de smartphone is de term m-health geïntroduceerd, wat staat voor 
mobile-health. Deze interventies worden aangeboden via smartphones en tablets. Een andere 
term is i-health, waaronder de inzet wordt verstaan van sensortechnologie en apparaten met 
sensoren die men op het lichaam kan dragen. Het e-mental-health aanbod kent dus vele 
toepassingsvormen. Enkele voorbeelden van toepassingen van e-mental-health zijn: algemene 
informatieverstrekking over ziekte, psycho-educatie, zelftesten, adviesplatforms, 
zelfbehandeling, chats met hulpverleners, lotgenotencontact en zelfhulpprogramma’s (Smeets, 
Abella, Vlasveld en Boon, 2014). 

7.1.2 Impact sociale media op algemene mentale gezondheid 

De kansen van sociale media zijn dus veelbelovend. Vooraleer de mogelijkheden van de 
geestelijke gezondheidszorg binnen sociale media worden bestudeerd, is het belangrijk dat er 
eerst inzicht wordt verworven in de sociale media zelf. Het zou zinloos zijn om interventies op 
te starten als er onvoldoende kennis is over sociale media en de impact hiervan op de 
adolescent. Sociale media worden zeer actief gebruikt door adolescenten (GlobalWebIndex, 
2015).  Deze media hebben volgens Lloyd (2014) veel mogelijkheden met zowel een positieve 
als een negatieve impact op jongeren. Discussies over sociale media dreigen echter soms uit 
de hand te lopen, zeker als het gaat over de impact op de gezondheid en ontwikkeling van 
adolescenten (Lloyd, 2014). In onderstaande paragraaf worden zowel de positieve effecten als 
negatieve effecten van sociale media besproken. 

7.1.2.1 Positieve effecten 

De sociale media bieden een breed gamma aan mogelijkheden en voordelen aan adolescenten 
(Regionaalkompas, 2012; Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012; Lloyd, 2014; 
Childfocus, 2015; Pijpers, 2012; et al.). Communicatie, ontspanning, vrienden, 
vriendengroepjes op basis van interesses, hobby's, de uitwisseling van foto's en info, de 
planning van evenementen en sociaal engagement zijn mogelijks allemaal voorbeelden van 
voordelen van sociale media voor adolescenten (Childfocus, 2015). Volgens Childfocus (2015) 
geven sociale media het gevoel dat adolescenten deel uitmaken van een gemeenschap die iets 
deelt. Voor jongeren is hun online profiel in zekere zin het bewijs van hun identiteit. En deze 
identiteit is net zeer belangrijk voor adolescenten (WHO, 2015). Zo is een identiteit uitbouwen 
de belangrijkste ontwikkelingstaak binnen de adolescentie (zie 6.1; Craeynest, 2013). 

Sociale media zorgen ook voor sociale erkennig. Zo zorgt het aantal ‘vind-ik-leuks’ of de 
gekregen reacties voor een (virtuele) populariteit. Sociale media zorgen er ook voor dat 
adolescenten de mogelijkheden hebben om een positief beeld te representeren van zichzelf 
(Childfocus, 2015; Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012; CBS, 2015). Ook 
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worden deze kanalen gebruikt om bijvoorbeeld talenten te tonen, creatief te zijn en een goed 
doel te steunen.  

Vooral het contact met vrienden ervaren jongeren als een positieve rol van de sociale media 
(Pijpers 2012; Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). Jongeren geven aan dat 
ze zich meer in contact voelen met vrienden die normaal iets verder van hen afstaan 
(Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). Uit onderzoek van Pijpers (2012) is 
gebleken dat de communicatie met offline vrienden wordt gestimuleerd door de online 
communicatie. Zo wordt door adolescenten internet gebruikt om bestaande offline 
vriendschappen te onderhouden. Hierdoor wordt de kwaliteit van vriendschappen 
gestimuleerd.  

Dit online contact is zeker zeer populair bij adolescenten die beschikken over een sociale 
kwetsbaarheid zoals jongeren die problemen hebben met contacten leggen in het echte leven. 
Door deze online communicatie zullen sociaal angstige adolescenten hun vriendschappen 
gemakkelijker kunnen onderhouden. De reden hiervoor is dat online communicatie minder 
sociale angst oplevert. Mensen met sociale angsten en communicatieproblemen kunnen via 
sociale media indirect communiceren, hun interpersoonlijke vaardigheden compenseren en 
hun controle blijven houden over hun zelfpresentatie (Maijala, 2012). Dit komt omdat de 
online communicatie geen face-to-face interactie vereist, een interactie waar sociaal angstige 
adolescenten moeite mee hebben (Pijpers, 2012). Ook zouden eenzame adolescenten 
voordeel hebben aan Facebook omdat ze via dit sociaal medium nieuwe mensen kunnen 
ontmoeten (Pijpers, 2012). Op deze manier kunnen sociale media het sociaal isolement 
doorbreken (Maijala, 2012). 

Ook gebruiken adolescenten sociale media om informatie te krijgen over mogelijke 
evenementen. Hierdoor zet sociale media aan tot activiteiten en gezellige samenkomsten. 
Jongeren geven ook aan dat ze sociale media gebruiken om te kijken wat hun vriendengroep 
aan het doen is (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012; Childfocus, 2015). 

Een ander voordeel van sociale netwerksites, zoals Facebook, is self-disclosure, namelijk het 
verhoogd uiten van persoonlijke ideeën, gedachten en gevoelens. Self-disclosure kan dus 
worden samengevat als het gevoel van sociale verbondenheid. Hierdoor zorgt online 
communicatie via sociale media voor positieve uitkomsten op de sociale betrokkenheid en 
psychologisch welzijn (Pijpers, 2012). De sociale steun die adolescenten ontvangen via sociale 
media wordt ook als een groot voordeel beschouwd. En niet alleen sociale steun ontvangen is 
een positief effect, het geven van sociale steun zorgt voor een soort gevoel van empowerment 
(Maijala, 2012). 

Al deze positieve eigenschappen aan sociale media kunnen de populariteit ervan verklaren. 
Men moet echter waakzaam zijn over de mate van gebruik van sociale media en de reden 
waarom adolescenten dit gebruiken. Sociale media bieden veel mogelijkheden en voordelen, 
maar is tegelijkertijd ook een boosdoener. 

7.1.2.2 Negatieve effecten 

Talrijke studies geven verbanden tussen het sociale media gebruik en negatieve 
uitkomstvariabelen zoals verhoogd voorkomen van depressie, angst, dwangmatig gedrag, 
eenzaamheid en narcisme (Strickland, 2014). In de onderzoeksrapportage ‘Jongeren lijden aan 
Social Media Stress’ van de Nationale academie Media en Maatschappij komen de negatieve 
effecten van sociale media aan bod. 
 
Het eerste negatieve aspect is onzekerheid, een gevolg van social media streaming. Sociale 
media geven veel informatie over vrienden, evenementen en acties via social media streaming. 
Jongeren worden door al deze informatie onzeker dat zij de verkeerde beslissing nemen over 
hun tijdsbesteding. Men stelt de vraag: ‘Zou het op dat andere feestje leuker zijn als het 



28 
 

feestje waar ik nu momenteel ben en een foto van heb gepost?’ (Nationale Academie voor 
Media & Maatschappij, 2012). Adolescenten komen met zoveel online vrienden in contact en 
krijgen zoveel uitnodigingen van evenementen waardoor ze de indruk krijgen dat ze nooit een 
goede keuzen hebben gemaakt.  

Een tweede negatief aspect van de sociale media is stress. Jongeren krijgen niet enkel stress 
van de constante meldingen op hun smartphone. Ze krijgen ook stress doordat ze up-to-date 
willen blijven van hun sociale media. Deze vaststellingen komen uit het onderzoek ‘Jongeren 
lijden aan sociale media stress’ van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. Ook 
blijkt uit onderzoek van Strickland (2014) dat 45% van de jongeren zich ongemakkelijk voelt als 
hij zijn sociale media niet kan checken. Hierdoor ontstaat er ook angst (Nationale Academie 
voor Media & Maatschappij, 2012; Strickland, 2014; Mozes, 2015). Bovendien voelen jongeren 
een zekere verplichting om direct te reageren op binnengekomen berichten of reacties. 
Wanneer dat niet lukt voelen zij zich buitengesloten en meer dan één derde is in dat geval zelfs 
bang dat hen iets kwalijk wordt genomen. Dit fenomeen wordt social obligation genoemd.  

Een ander negatief aspect dat sociale media teweeg brengen bij jongeren is de angst om zaken 
te missen door de sociale media niet goed te volgen. Deze angst wordt gedefinieerd door de 
term ‘FOMO’ namelijk Fear of Missing Out. Meer dan de helft van de jongeren voelt zich wel 
eens buitengesloten wanneer zij in de sociale media zien dat hun vrienden iets aan het doen 
zijn waar zij niet bij betrokken zijn (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). 
FOMO zorgt daarenboven ook voor een lagere eigenwaarde en een negatief zelfbeeld.  

De angst die ontstaat door FOMO kan worden gelinkt aan slapeloosheid. Uit onderzoek 
(Strickland, 2014) blijkt dat angst en slapeloosheid een groot verband hebben met elkaar. 
Angst zorgt ervoor dat er minder mogelijkheid is om een kwalitatieve diepe slaap te hebben. 
Deze diepe slaap is nochtans van belang (Mozes, 2015) voor de verwerking van emoties door 
een goede werking van neurotransmitters (Strickland, 2014). 

De gevolgen van sociale vergelijking, een term die ook ontstaan is door de opkomst van sociale 
media, zorgen voor andere negatieve aspecten. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn het 
meest vatbaar voor deze sociale vergelijking. Dit komt omdat deze leeftijd gekenmerkt staat 
voor de ontwikkeling van een identiteit (WHO, 2015).  Jongeren gebruiken sociale media voor 
het vergelijken van hun eigen leven met dat van anderen, ze creëren een soort spiegel of 
hulpmiddel om hun eigen situatie in te schatten. Ze vergelijken zichzelf via sociale media niet 
enkel met vrienden, maar ook met bekende mensen zoals pop- of filmsterren. Iedereen kan 
gevolgd worden via sociale media. Via Instagram, Facebook of Twitter kan iedereen zich 
vergelijken met iedereen. Dit geeft alweer een aanleiding tot een lager zelfbeeld, onzekerheid 
en lagere eigenwaarde (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). 

Aangezien iedereen voor zichzelf kiest wat hij op zijn of haar sociale media profiel zet, wordt 
dit profiel ook vaak een ‘rooskleurig getinte’ weergave van het dagdagelijks leven (Vlogaert, 
2015). Jongeren geven aan dat ze vinden dat anderen vaak ‘opscheppen’ over hun leven via 
sociale media. Maar tegelijkertijd geven zij ook aan dat ze zelf veel belang hechten aan de 
manier waarop zij overkomen op sociale media (Nationale Academie voor Media & 
Maatschappij, 2012). Daarmee participeren zij zelf in het proces van het creëren van een 
positief beeld over zichzelf, waardoor anderen soms onzeker worden. Daardoor ontstaat een 
soort vicieuze cirkel van onzekerheid. Dirk De Wachter, psychiater en professor aan de KU 
Leuven, krijgt in zijn praktijk naar eigen zeggen veel te maken met jongeren en volwassenen 
die problemen ontwikkelen door de perceptie van sociale media. “In onze facebookerige vind–
ik-leuk maatschappij moffelen we ons verdriet maar al te vaak weg. En dat verdriet zie ik 
massaal terug op consultatie” (De Wachter, 2015). De vind-ik-leuk maatschappij heeft volgens 
hem geen plaats meer voor het gewone en het alledaagse. Alles moet héél leuk en zeer 
speciaal zijn. Het is evident dat de doorsnee jongere aan dit uit de context getrokken 
ideaalbeeld niet voldoet en dat dit negatieve gevolgen met zich meedraagt. 
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Volgens De Wachter zorgen sociale media voor eenzaamheid, het volgende negatieve effect. 
Volgens hem gebruiken mensen sociale media om een leegte op te vullen in hun leven. Dit is 
echter een illusie want sociale media zorgen juist voor eenzaamheid bij de mensen (De 
Wachter, 2015). Ook uit het onderzoek van Majjali en medewerkers (2012) blijkt dat sociale 
media kunnen bijdragen tot sociaal isolement omdat de online wereld een toevluchtsoord is 
om de realiteit te vermijden. Gamez-Guadix (2014) geeft een aanvullende reden aan waarom 
sociale media eenzaamheid en een negatieve zelfperceptie kunnen veroorzaken. Volgens zijn 
onderzoek ‘Depressive Symptoms and Problematic Internet Use Among Adolescents’ gaan 
jongeren sneller online communicatie gebruiken omdat ze dit gewoon veiliger en minder 
bedreigend vinden.   

Daarenboven worden jongeren door sociale media ook gevoeliger voor beloningen. Door iets 
op sociale media te posten wordt er automatisch gevraagd naar een soort beloning, een ‘vind 
ik leuk’ of een leuke reactie. Daarmee kunnen jongeren zichzelf afhankelijk maken van deze 
aandacht van beloningen en is het na enige tijd moeilijk je goed te voelen of een gezonde 
eigenwaarde op te bouwen zonder deze aandacht. Deze vaststellingen komen uit het 
onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij (2012). 

Dit alles toont aan dat er ook belangrijke negatieve aspecten gekoppeld zijn aan sociale media. 
Zoals vele zaken, kent deze interactievorm dus ook zijn voor- en nadelen. Om jongeren als 
mentaal veerbare mensen te laten opgroeien, is het belangrijk dat zij zelf een balans vinden 
tussen de inherente positieve en negatieve impact van sociale media. Het is daarenboven 
belangrijk om als maatschappij in te spelen op deze eigenschappen, waarbij het evenwicht 
verschoven wordt naar sociale media waarbij positieve kenmerken overheersen en negatieve 
effecten worden ingeperkt. In onderstaande tabel wordt er een beknopte samenvatting 
gegeven van de positieve en negatieve aspecten van sociale media. 

Tabel 3: Positieve en negatieve aspecten van sociale media  
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7.1.3 Invloed sociale media op depressie bij adolescenten  

De adolescentie wordt  gekenmerkt door de vele sociale veranderingen. Zo verandert iemands 
sociale netwerk substantieel tijdens de adolescentie en komen sociale status en 
vriendschappen centraal te staan (Verhalst, 2015; Childfocus, 2015). In het huidige tijdperk 
waarin de sociale media overheersen, waar iedereen ‘bevriend’ is met iedereen, lijkt 
eenzaamheid onmogelijk. Volgens Verhalst (2015) is de realiteit echter anders. Aanhoudende 
eenzaamheid is een ernstig probleem. En zo kan iedereen vereenzamen, ook jongeren met een 
uitgebreid online sociaal netwerk. Een uitgebreid online netwerk is geen vertaling naar een 
volgeboekte face-to-face sociale agenda. Voor deze discrepantie moeten we waakzaam blijven 
omdat dit vereenzamen kan lijden tot depressieve symptomen. Al eerder in deze 
bachelorproef werd depressie besproken (zie 6.1).  Alle symptomen die in DSM-V (zie 6.3) 
staan kunnen niet worden gelinkt aan sociale media. In onderstaande tekst  wordt er een 
opsomming gemaakt van de mogelijke symptomen van depressie, volgens DSM-V, die wel 
gelinkt kunnen worden aan sociale media.  
 
Als eerste is er de sombere stemming (DSM-V, 2015). Uit onderzoek (Mozes, 2015; Strickland, 
2014; Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012; De Wachter, 2015; Gamez-
Guadix, 2014 et al) blijkt dat sociale media er voor kunnen zorgen dat jongeren zich minder 
goed in hun vel voelen en het negatieve zelfbeeld wordt versterkt (Verkaik, 2015; Gamez-
Guadix, 2014). Hierdoor kan een sombere stemming ontstaan. Redenen voor een sombere 
stemming kunnen sociale vergelijking, eenzaamheid, angst, lager zelfbeeld, lagere 
eigenwaarde en sociaal isolement zijn.  

Een tweede symptoom van depressie is sterk verminderde interesse of plezierbeleving (DSM-
V, 2015). Hierbij wordt de link naar FOMO, social obligation en social media streaming 
gemaakt. Social media streaming zorgt ervoor dat jongeren steeds controleren waar hun 
vrienden mee bezig zijn. Hierdoor is de kans groot dat de jongeren minder genieten van de 
moment zelf. Hierdoor stellen jongeren zichzelf constant in vraag of ze wel de goede beslissing 
in tijdsbesteding hebben genomen. Social obligation, of sociale verplichting, zorgt ervoor dat 
adolescenten zich als het ware verplicht voelen om meteen te reageren of te kijken naar hun 
meldingen op hun smartphone of computer. Hieruit bestaat de kans dat de jongeren minder 
plezier beleven aan hun activiteit op de moment. Deze reden is ook van toepassing bij FOMO.  

Dagelijkse insomnia of hypersomnia is ook een criterium voor depressie uit de DSM-V. Deze 
link wordt gemaakt door de angst, veroorzaakt door FOMO, die adolescenten hebben, alsook 
het constant online willen zijn. Zo worden jongeren ’s nachts wakker en checken ze hun sociale 
media. Dit wordt gekoppeld aan slechte slaapkwaliteit (Mozes, 2015). Uit een onderzoek bij 
jongeren tussen de 13 en 20 jaar van de Universiteit Antwerpen blijkt dat bijna de helft van de 
jongeren het laatste uur voor ze gaan slapen nog gebruik maakt van hun gsm, laptop of Ipad 
(Regionaalkompas, 2013). Volgens het onderzoek ‘Jongeren en het gebruik van (sociale) 
media’ heeft dit een negatieve invloed op de nachtrust. Zo worden de hersenen weer 
gestimuleerd om te werken door de informatieverwerking. Ook is er een positieve of negatieve 
emotieverwerking. Als jongeren bijvoorbeeld een minder aangenaam bericht ontvangen via 
Facebook, vlak voor ze gaan slapen, zullen ze hier ’s nachts mee bezig zijn. Een fysische reden 
waarom een gsm gebruiken voor het slapengaan negatief is voor de nachtrust is het licht dat 
het apparaat uitstraalt. Dit licht zorgt voor de onderdrukking van het hormoon melatonine 
(Regionaalkompas, 2013) een belangrijke regulator van het slaap-waakmechanisme (Van den 
Eynden, 2013). Alle bovengenoemde redenen kunnen bijdragen tot slapeloosheid ‘s nachts of 
overmatige slaperigheid overdag. Deze insomnia of hypersomnia  kan dan ook rechtstreeks 
worden gelinkt aan vermoeidheid of verlies van energie, een ander symptoom van depressie, 
alsook aan concentratieproblemen (DSM-V, 2015).  

Het lager zelfbeeld en verlies aan eigenwaarde door de sociale vergelijking kan ook zorgen 
voor gevoelens van waardeloosheid. Dr. Gwenn O’Keffee (2011) praat over een Facebook-
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Depressie (NBC, 2011; Regioniaalkompas, 2011). Door de honderden 'vrienden', veel berichten 
op het nieuwsoverzicht en foto's van gelukkige mensen die leuke dingen doen, kan Facebook 
ervoor zorgen dat jongeren zich minder goed zullen voelen omwille van de sociale vergelijking 
(Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). Facebook kan lijken lijkt op een 
populariteitswedstrijd en kan minder populaire kinderen en kwetsbare jongeren nog verder 
naar beneden halen (NBC, 2011). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke 
invloed van sociale media op depressie bij adolescenten. 

Tabel 4: Mogelijke invloed van sociale media op depressie bij adolescenten 

 

Aangezien de rechtstreekse negatieve gevolgen van sociale media, direct en indirect bijdragen 
tot de kernsymptomen van een depressie, kan er vermoed worden dat er een causaal verband 
is tussen beiden. Dat er een direct causaal verband is tussen depressie en gebruik van sociale 
media is moeilijk te concluderen en valt dan ook te nuanceren. Het ontstaan van een depressie 
is afhankelijk van veel meer factoren dan enkel het gebruik van sociale media. Zo zal het 
negatief effect van sociale media vooral extra belastend zijn voor de kwetsbare adolescenten. 
En zal dit bovendien ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals voorgeschiedenis, 
copingsstijl, veerkracht en andere factoren (Baeten, 2016).  

Uit bovenstaand onderzoek kan men concluderen dat sociale media veel negatieve aspecten 
met zich meebrengt. Met deze informatie en bovenstaande nuancering in het achterhoofd kan 
gesteld worden dat wanneer de negatieve gevolgen van sociale media overheersen boven de 
gewenste positieve eigenschappen, sociale media een belastende sociale plaag kán zijn voor 
adolescenten in plaats van het vooropgestelde leuke tijdverdrijf. Zowel adolescenten als 
sociale media designers als de maatschappij in het algemeen kunnen bijdragen tot een 
gezonde omgang met sociale media om depressie bij adolescenten te vermijden of zelfs beter 
te voorkomen. 
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7.1.4 Samenvatting invloed van sociale media op depressie  

Een belangrijke vraag die we ons kunnen stellen is of sociale media ervoor zorgen dat er meer 
aanleiding is tot depressie bij jongeren. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de aanleiding 
tot een depressie wel degelijk beïnvloedbaar kan zijn door sociale media. Ondanks vele 
negatieve aspecten aan het gebruik van sociale media zijn er ook positieve effecten. Echter 
bieden sociale media ook zeer veel mogelijkheden qua preventie en behandeling, omdat 
bekend is dat sociale media heel populair zijn bij adolescenten. De doelgroep adolescenten is 
dus bijna volledig bereikbaar via sociale media. Een belangrijk punt dat hulpverleners in de 
gaten moeten houden bij deze sociale media interventies is het sociaal isolement. Sociale 
media kunnen voor patiënten die herstellend zijn van een psychische ziekte een optie bieden 
om sociale netwerken terug op te bouwen en hierdoor uit een sociaal isolement te komen. 
Echter kunnen sociale media ook een gevaar vormen voor sociaal isolement door het 
verplaatsen van de leefwereld naar een online omgeving (Maijala, 2012). 

Het is de uitdaging voor de gezondheidszorg om een evenwichtig resultaat te beogen door het 
correct inzetten van sociale media in de toekomst. Voor organisaties in de geestelijke 
gezondheidszorg kan sociale media een middel zijn via een Twitter-account, Facebook-pagina 
met zelftests en videomateriaal of een besloten groep met lotgenotencontact (Maijala, 2012). 
Ook kunnen de nieuwe inzichten in e-mental-health gebruikt worden om depressie op te 
sporen of te behandelen.  
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7.2 De preventieve werking van sociale media bij depressie 

7.2.1 Algemeen: preventie van depressie 

Vroeger ging men ervan uit dat het ontstaan van nieuwe gevallen van depressie niet te  
voorkomen was. De reden van het ontstaan van een depressie werd onvoldoende begrepen, 
waardoor het niet onbegrijpelijk was dat mensen geen inzicht hadden om preventief te 
werken bij een depressie (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; van Straten et al, 2010, 
Schoemaker&Smit, 2007). Echter heeft onderzoek van de afgelopen 15 jaar bewezen dat 
preventie van depressie wel mogelijk zou zijn. En volgens Cuijpers, Smit en Beekman (2010) is 
deze preventie dan ook zeer belangrijk.  

7.2.1.1 Preventie  

Vooraleer het belang van depressiepreventie bekeken zal worden, wordt er eerst duiding 
gegeven aan het begrip preventie. Het doel van preventie wordt volgens het Nationaalkompas 
(2015) als volgt beschreven: “Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven 
door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en 
complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen”. 
Preventie is dus meer dan voorkomen alleen, gezien de definitie. Ook is preventie belangrijk bij 
het behoud van een goede gezondheid.  

Toegepast op psychische stoornissen worden preventieve interventies door Cuijpers, Smit en 
Beekman (2010) als volgt beschreven: “Interventies die worden uitgevoerd voordat iemand 
voldoet aan de criteria voor een psychische stoornis (volgens de criteria van de DSM-V)”  

Volgens Cuijpers, Smit en Beekman (2010) zijn er drie vormen van preventie bij psychische 
stoornissen: universele preventie, selectieve preventie en geïnduceerde preventie. Hierbij is de 
eerste vorm gericht op de algemene bevolking met als voorbeeld massamediale campagnes. 
De tweede vorm van preventie is gericht op hoogrisicogroepen die nog geen psychische 
stoornis hebben ontwikkeld, zoals kinderen van ouders met een psychische aandoening. De 
laatste vorm van preventie is gericht op mensen die al enkele symptomen van de psychische 
stoornis hebben, maar die nog niet voldoen aan de diagnostische criteria. Een bekend 
voorbeeld hiervan is preventie bij mensen met een subklinische depressie. Bij een subklinische 
depressie hebben personen, volgens Smit en Cuijpers (2008), wel depressieve klachten maar 
voldoen ze niet aan de criteria van de DSM-V voor een depressieve stoornis te diagnosticeren, 
zoals beschreven in bovenstaande tekst (zie 6.1). 

7.2.1.2 Belang depressiepreventie  

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om preventief te werken bij depressie 
bij adolescenten.  

1) De eerste is reden is dat depressie een veel voorkomende aandoening is bij 
adolescenten (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; Shen et al, 2015; Riper, 2011; Lloyd et 
al, 2015; et al). Uit onderzoek van WHO (2014) blijkt dat depressie wereldwijd de 
nummer 1 oorzaak is van ziekte en afwezigheid op school in de leeftijdsgroep van 
jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Ruim 1,3 miljoen Belgen waren in 2014 in 
behandeling voor depressie (Knack, 2014). En maar liefst 50% van de psychische 
problemen bij volwassenen kent zijn oorsprong in adolescentie (Coppens & Van 
Audenhove, 2015). 
 

2) Een tweede reden is dat depressie een enorme ziektelast heeft (Nationaalkompas, 
2014). Wereldwijd staat depressie op de vierde plaats in de lijst van aandoeningen met 
de hoogste ziektelast. Het wordt voorspeld dat depressie naar nummer een zou stijgen 
tegen 2030 (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; Riper, 2011). Dat depressie zo hoog 
scoort bij ziektelast heeft verschillende redenen (Nationaalkompas, 2014). Als eerste 
heeft een depressie veel negatieve impact op het functioneren van personen. Daarbij 



34 
 

komt ook dat depressie al op jonge leeftijd voorkomt, dit in tegenstelling met veel 
andere somatische stoornissen die vooral op het einde van het leven optreden. 
Bovendien is het bewezen dat psychische ziekten, waarvan depressie de koploper is, 
de meest invaliderende problemen zijn bij jongeren (Coppens & Van Audenhove, 
2015). Een depressie is vaak chronisch waardoor dit langdurig het leven van mensen 
beïnvloedt (Nationaalkompas, 2014). Andere redenen voor de hoge ziektelast zijn dat 
depressie gepaard gaat met een verlies aan kwaliteitsvol leven, verhoogd risico op 
overlijden, hoge zorgconsumptie en hoge economische kosten (Cuijpers, Smit en 
Beekman, 2010; de Ponti, 2007). 
 

3) Een derde reden voor het belang van preventie is dat bestaande behandelingen de 
ziektelast van depressies slechts in beperkte mate kunnen verminderen. Onderzoek 
(Cuijpers, Smit en Beekman, 2010) heeft aangetoond dat slechts in ideale 
omstandigheden de ziektelast van depressie met 34% kan dalen door alleen 
behandeling. Zo kan naast de behandeling van depressie een goede preventiestrategie 
zorgen dat de ziektelast additioneel kan afnemen.  
 

4) De vierde reden waarom depressie preventie bij adolescenten van belang is, is dat de 
eerste depressieve episodes in de kindertijd of adolescentie ontstaan. Het voorkomen 
van depressie in de jeugd zou dus latere depressieve episodes kunnen voorkomen of 
uitstellen (Trimbos Instituut, 2009).  
 

5) Maar de voornaamste reden waarom depressiepreventie prioritair zou moeten zijn bij 
adolescenten, is dat de incidentie in deze doelgroep blijft toenemen (Riper, 2011; 
Cuijpers, Smit en Beekman, 2010). De incidentie drukt uit hoeveel nieuwe patiënten er 
ontstaan in een welbepaalde periode (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2014). Binnen 
het huidige zorgperspectief is de preventie vooral gericht op mensen die reeds een 
depressie hebben gehad. Er wordt echter weinig actie ondernomen om het aantal 
nieuwe patiënten die een depressie ontwikkelen per jaar terug te dringen of te 
voorkomen (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010). In onderstaande tabel wordt 
bovenstaande alinea’s kort samengevat.  

 
Tabel 5: Belang van depressiepreventie bij adolescenten 
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7.2.2 Kort overzicht van huidige preventieve interventies gericht op depressie 

Er zijn verschillende vormen van preventie interventies gericht op depressie. Elke interventie 
werkt op een ander niveau van depressie, namelijk op universeel, selectief of geïnduceerd 
niveau. In onderstaande tekst worden enkele voorbeelden van het huidig aanbod aan 
depressiepreventie besproken. Bij wat hieronder volgt, dient opgemerkt te worden dat vanuit 
het explorerend literatuuronderzoek is gebleken dat Nederland veel meer publiek beschikbaar 
(cijfer)materiaal voorziet over preventie en behandeling gelinkt aan depressie. Deze cijfers 
ontbreken of zijn erg schaars voor België en Vlaanderen. Epidemiologisch onderzoek is 
nochtans bijzonder relevant en verhelderend. Om het taboe van depressie bij adolescenten te 
doorbreken, zouden onze overheden moeten investeren in glashelder cijfermateriaal omtrent 
dit onderwerp. Wanneer data afwezig waren voor de Vlaamse regio en/of België is, wanneer 
relevant, verwezen naar beter gedocumenteerd Nederlands cijfermateriaal.  

7.2.2.1 Voorbeelden van universele preventie gericht op depressie 

Een vorm van universele preventie interventie die kan werken bij depressie is een 
grootschalige ‘depressie-bewustwordingscampagne’. Deze campagne zorgt ervoor dat mensen 
kennis en begrip krijgen voor depressie en dat zelfstigmatisering wordt voorkomen (de Ponti, 
2007; van Straten et al 2010). Kennis en begrip zouden kunnen helpen om taboe rond 
depressie tegen te gaan en misverstanden rond depressie te laten verdwijnen. Een 
bewustwordings-campagne in België over depressie zou dus geen overbodige interventie zijn. 
In België werd er dit jaar (2015) voor het eerst een grootschalige actie georganiseerd gericht 
op psychische problemen bij adolescenten. Zo heeft VTM, Q-Music en Belfius voor het eerst 
een Rode Neuzenactie georganiseerd, een initiatief via de Vlaamse media om geld in te 
zamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen (Rodeneuzendag, 
2015). Hoewel er tijdens deze actie veel geld is ingezameld, namelijk € 3 858 814, moet wel de  
kritische bedenking gemaakt worden of er wel degelijk sprake is van bewustwording onder de 
bevolking. Een ander voorbeeld in Vlaanderen is de organisatie Te Gek!? die via optredens, 
cd’s, concerten, muzikale en literaire tournees, voorstellingen, sportevenementen, tv-
reportages, lessenpakketten infosessies en tentoonstellingen, geestelijke 
gezondheidsproblemen in Vlaanderen bij het grote publiek bespreekbaar willen maken 
(Coppens & Van Audenhove, 2015; TeGek!?, 2016)  

Een andere vorm van universele preventie bij depressie is screening. Een screeningentest is 
niet bedoeld om een definitieve diagnose te maken. Wel worden adolescenten die een positief 
resultaat (dus risico hebben hebben op een depressie) doorverwezen voor diagnostiek en 
behandeling bij een profesionele hulpverlener (Trimbos-Instituut, 2009). Er zijn verschillende 
vormen van screening: 1) ‘mass screening’, waarbij de algemene populatie wordt gescreend en 
2) ‘selectieve screening’, waarbij een hoogrisicogroep wordt gescreend.  

Er zijn verschillende screeningen mogelijk om depressie op te sporen bij adolescenten. Deze 
zouden bij een selectieve interventie kunnen geplaatst worden om ze allemaal specifiek 
gericht zijn op adolescenten en dus hiervoor selectief zijn. Echter worden deze screeningen in 
deze bachelorproef onder universele screeningen geplaatst omdat ze geen andere selectieve 
eisen hebben dan de leeftijd.  

Zo is de Child Depression Inventory (CDI) een zelfrapportagelijst voor kinderen van 7 tot 17  
jaar die de symptomen van een depressie in kaart brengt. Een ander voorbeeld is de Child 
Behavior CheckList (CBCL), een meetinstrument om emotionele en gedragsstoornissen bij 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar op te sporen. Deze checklist dient zowel door de 
ouders, leerkracht als jongere zelf ingevuld te worden. De checklist die de jongere bij CBCL 
moet invullen is het Youth Self Report (YSR). Een andere bekende en veelgebruikte screening is 
Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS). Dit is een zelfrapportage vragenlijst die 
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zes schalen bevat. Hier worden tien items van depressieve symptomen gemeten (Trimbos 
Instituut, 2009). Een ander voorbeeld van screening is ‘case finding’. Hierbij is het doel om 
depressieve adolescenten vroegtijdig op te sporen. Hiervoor maakt men gebruik van 
vragenlijsten die uitgedeeld worden door pediater, huisarts of leerlingenbegeleider. 
Opmerkelijk hieraan is dat de adolescent oorspronkelijk niet bij deze persoon kwam om dit te 
krijgen. Hij kwam dus op bezoek of consultatie voor een andere reden, maar hij krijgt dan toch 
deze vragenlijst om in te vullen. Op deze manier kan er dus randomgewijs vroegtijdige 
opsporing plaatsvinden (Trimbos Instituut, 2009). 

Het onderwijs is bij adolescenten een ideaal medium om universele preventies aan te bieden. 
Er bestaan lesprogramma’s op school die gericht zijn op depressiepreventie. Zo is er een 
lesprogramma ‘Leefstijl’ of een ‘Happyles’ (Smit et al., 2014) voor jongeren tussen 12 en 18 
jaar. Bij Leefstijllessen worden de emotionele vaardigheden van de adolescenten versterkt, 
worden ongewenste gedragingen voorkomen en wordt een gezonde ontwikkeling 
gestimuleerd (Jans, 2010). Een ander voorbeeld is Zippy’s friend, een veerkracht versterkende 
interventie. Tijdens dit universeel preventief programma worden de sociale en emotionele 
copingsvaardigheden bij jongeren versterkt. De bedoeling is dat jongeren daardoor met 
dagelijkse problemen beter kunnen omgaan. Zippy's Friends wordt momenteel in 16 Westerse, 
waarwonder ook België,  en niet-westerse landen toegepast (Smit et al., 2014). 

7.2.2.2 Voorbeelden van selectieve preventie gericht op depressie 

Een voorbeeld van selectieve preventie gericht op depressie is de Screening-en 
Interventiekeuze Lijst, of terwijl de SIK-lijst (van der Poel, 2014). Deze lijst is gemaakt voor 
kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen, simpelweg KOPP genaamd 
(Koppvlaanderen, 2015). De bedoeling van een SIK-lijst is dat er een goede risico-inschatting 
kan gemaakt worden (Richtlijnen jeugd en hulp, 2015). 

7.2.2.3 Voorbeelden van geïnduceerde preventie gericht op depressie 

Een mogelijke manier om geïnduceerd preventief te werken bij depressie is het aanbieden van 
cursussen (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; van Straten et al, 2010). Een voorbeeld hiervan is 
de ’Coping with Depression’ course, of terwijl de CWD, welke de best onderzochte preventie 
interventie gericht is op depressie. Deze preventiecursus wordt in verschillende landen 
gebruikt waaronder Nederland, VS, Duitsland en de Scandinavische landen. Deze cursus is een 
vorm van geïnduceerde preventie (Zorg Instituut Nederland, 2008) omdat de deelnemende 
personen wel al last hebben van depressieve klachten maar nog niet voldoen aan de criteria 
voor een depressieve stoornis volgens de DSM-V. De doelgroep is dus mensen met een 
subklinische depressie. De CWD is een psycho-educatieve vorm van cognitieve 
gedragstherapie, aangepast aan verschillende populaties waaronder ook adolescenten. Tijdens 
de interventie leren mensen ‘mood managment’ vaardigheden, waarmee de deelnemer de 
gedragsmatige en cognitieve patronen kan veranderen. De vaardigheidstrainingen richten zich 
op ontspanning, sociale vaardigheden, cognitieve herstructurering en vermeerderen van 
plezierige activiteiten (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010). In onderstaande tabel wordt er een 
kort overzicht gegeven van bovenstaande voorbeelden aan depressiepreventie.  
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Tabel 6: Voorbeelden huidige preventie interventies gericht op depressie 

 

De bovenstaande voorbeelden geven aan dat de aandacht voor depressiepreventie in het 
Westen, maar ook daarbuiten, groeiende is. Ondanks het vrij ruime huidige aanbod, blijken 
deze toch ontoereikend te zijn, gezien de toenemende depressie incidentiecijfers. Hieruit blijkt 
dus dat er een urgente nood is aan andere preventiestrategieën. Een mogelijke optie binnen 
depressiepreventie is het online aanbieden van preventie. Deze online depressiepreventie 
heeft veel potentieel volgens verschillende onderzoeken (Pauwels, Impens, Aerts 2013; Riper, 
2011; van Straten, 2010; Maijala, 2012; et al.). Zo zijn de kansen voor internetinterventie zeer 
groot aangezien de digitale kloof zeer klein is. Bijna alle jongeren maken gebruik van internet 
(Sorbi & Riper, 2009). Deze strategie zal verder uitgediept worden in onderstaande paragraaf.  

7.2.3 Online depressiepreventie 

Preventie van psychische problemen is het afgelopen decennium ook via het internet 
beschikbaar geworden. Mogelijkheden van het internet blijken volgens Riper (2011) bij uitstek 
geschikt voor het signaleren van depressie. Zo kan het aanbieden van preventieve interventies 
via het internet een manier zijn om deelname van depressieve mensen te verhogen en het 
stigma te verlagen (van Straten et al, 2010). Door preventie en hulp aan te bieden via het 
internet en sociale media worden er mensen bereikt die niet de gewoonlijke hulp gaan 
opzoeken. De online wereld zorgt voor een veilige afstand, die overigens bekend en vertrouwd 
is bij adolescenten (Pauwels, Impens en Aerts, 2013). Online depressiepreventie sluit ook aan 
bij de visie van de huidige gezondheidszorg in Vlaanderen (Haegeman, 2013). Zo wordt door 
online zelfhulp het zelfmanagement en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid 
gestimuleerd op een laagdrempelige manier (Riper, 2011; Sorbi&Riper, 2009). 

7.2.3.1 Positieve factoren van online depressiepreventie 

Uit onderzoek (van Straten, Cuijpers, Warmerdam & van Rooy, 2010; Zelfhulpwijzer, 2015) is 
gebleken dat een preventieve interventie via het internet even effectief kan zijn als face-to-
face interventies. Er is hiervan echter geen specifieke literatuur gevonden voor jongeren. 
Naast deze mogelijke effectiviteit zijn er nog andere positieve factoren aan online 
depressiepreventie. Sociale media bieden een meerwaarde om mogelijke doelstellingen 
binnen preventie te bereiken die anders moeilijk te bereiken waren. Zo zijn de verschillende 
doelstellingen van preventie via sociale media volgens Sorbi en Riper (2009): 
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 het bereiken van moeilijke bereikbare doelgroepen; 

 een laagdrempelig aanbod bieden voor mensen wie de stap naar de reguliere zorg te 
hoog vinden; 

 het verlagen van angst voor privacyschending en 

 het verlagen van stigma. 

Deze doelstellingen komen in de literatuur vaak terug en zijn daarenboven ideaal voor 
adolescenten (van Straten, 2010; Sorbi en Riper, 2009; Pauwels, Impens en Aerts, 2013; 
Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; et al). Verder worden er ook nog andere voordelen van 
online depressiepreventie besproken in verschillende onderzoeken. Zo worden de anonimiteit 
en het gebruikersgemak genoemd als twee andere grote pluspunten van online 
depressiepreventie (Riper 2009; Cuijpers, Smit en Beekman, 2010). Daarnaast spaart online 
depressiepreventie (reis)tijd uit voor zowel hulpverleners als zorgvragers. Verder zorgt 
internetinterventie ervoor dat wachtlijsten en kosten binnen de geestelijke gezondheidszorg 
verkleinen (van Straeten, 2009). Daarbovenop zorgt online depressiepreventie ervoor dat 
zorgvragers op hun eigen tempo kunnen deelnemen en dat er geen afspraken met de 
hulpverlener meer moeten worden gemaakt (van Straeten, 2010). Een bijkomend voordeel 
aan online depressiepreventie is dat het net vaak op het juiste moment hulp biedt. Hierdoor 
kunnen personen extra gemotiveerd zijn om echt aan de slag te gaan met de depressie 
klachten. Dit zorgt op lange termijn voor een afname van intensieve en duurdere zorg (Riper, 
2009). 

7.2.3.2 Negatieve factoren van online depressiepreventie 

Internetinterventies zijn niet voor alle mensen met psychische problemen geschikt (Riper, 
2009; van Roojen, Zwikker & van Der Vliet, 2014). Zo is er nog steeds een zeer kleine 
minderheid die geen internet thuis heeft (CBS, 2015). Dit is echter niet het belangrijkste nadeel 
gekoppeldaan online depressiepreventie. Wat wel een belangrijke negatieve factor is aan 
internetinterventies is de hoge uitval en lage therapietrouw (Riper, 2009; van Straten, 2010; 
van Roojen, Zwikker & van Der Vliet, 2014; de Graaf et al., 2009). Een ander negatief punt aan 
online interventies is het gestandaardiseerde karakter. Hierdoor kunnen individuele vragen 
niet steeds beantwoord worden of kan er niet diep genoeg op ingegaan worden (Cuijpers, Smit 
en Beekman, 2010). Daarenboven is men niet zeker dat de informatie van de aangeboden apps 
via sociale media betrouwbaar zijn (Shen et al., 2015; van Roojen, Zwikker &van Der Vliet, 
2014). Deze betrouwbaarheid wordt verder besproken in het puntje effectiviteit (zie 7.2.5). 
Daarnaast zijn sociale media zelf mogelijks inherent verbonden met een negatieve impact op 
de mentale gezondheid van de adolescent (zoals eerder besproken bij 7.1.1.1). Hierbij is het 
belangrijk te vermelden dat er nog weinig zicht is op wat het effect is van sociale media bij de 
‘kwetsbare jongere’ (Baeten, 2016).  In onderstaande tabel kan men een overzicht zien van de 
positieve en negatieve aspecten van online depressiepreventie.  

Tabel 7: Overzicht positieve en negatieve aspecten van online depressiepreventie. 
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7.2.4 Huidige aanbod aan online depressiepreventie  

Gezien het grote verband tussen depressie en suïcidaal gedrag, is het in deze bachelorproef 
van groot belang om ook suïcidepreventie te bespreken. Dit komt omdat  een onbehandelde 
depressie vaak een suïcide tot gevolg kan hebben (Smit et al., 2014). Bovendien behoren 
suïcidale gedachten ook tot een van de criteria binnen de DSM-V (DSM-V, 2015). Vlaanderen 
kent procentueel 50% meer suïcides dan Nederland, namelijk 1200 Belgische gevallen per jaar 
(dit is 2,5 keer meer dan verkeersdoden), daarenboven 12.000 suïcide pogingen per jaar en 
nog velen meer worden geconfronteerd met suïcidale gedachten (Fonds Ga Voor Geluk, 2015). 
Deze cijfers zijn verontrustend en laten zien dat een goed preventiebeleid gericht op depressie 
en suïcide zeer raadzaam is. 

Volgens Christenen, Batterham en O’Dea (2014) kunnen e-health interventies geclasseerd 
worden onder drie categorieën. Als eerste kunnen adolescenten het internet gebruiken om 
zichzelf te screenen op depressie of als risicopersoon voor suïcide. Deze screening kan 
preventief werken omdat men door deze resultaten van de screening alert kan worden 
gemaakt. Hierdoor is het mogelijk dat er adolescenten bereikt worden die aangemoedigd zijn 
om verdere hulp te zoeken. Deze screeningen worden echter vooral gebruikt door 
hulpverleners bij risicogroepen en blijken effectief te zijn indien er snelle en efficiënte 
doorverwijzing is (Coppens, Van Audenove en Scheerder, 2011).  

Een tweede categorie binnen e-health zijn de apps (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014). Zo 
zijn er depressie-apps (Shen et al. 2015) (zie puntje 7.3.5.2) en suicide-apps (Batterham& 
O’Dea, 2014). Deze laatste zijn ontwikkeld om psychologische interventies te voorzien die 
helpen bij het verminderen van suïcidaal gedrag en het verlagen van zelfmoordgedachten 
(Christenen, Batterham en O’Dea, 2014). 

Een derde categorie binnen de e-health voor suicidiepreventie is het gebruik van sociale 
media. Deze sociale media zijn interessant voor suicidiepreventie omdat ze een grote 
informatiebron zijn van de zelfexpressie van mensen (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014; 
Robinson et al., 2015). Deze drie categorieën, namelijk sociale netwerksites, apps en internet, 
met hun toepassingen zullen in onderstaande tekst verder besproken worden.  

7.2.4.1 Depressiepreventie via sociale netwerksites 

De groei van sociale media presenteert een nieuwe reeks uitdagingen op het gebied van de 
preventie van depressie en zelfmoord (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014; Robinson et al., 
2015; Kattalai Kailasam, 2015). In een studie van Robinson et al. (2015) werden de 
mogelijkheden van suïcidepreventie via sociale media bestudeerd. Robinson et al. (2015) 
vermeldt dat sociale media een voordeel hebben op vlak suïcidepreventie. Facebook, Tumblr 
en Twitter zijn voorbeelden van sociale netwerksites voor zelfexpressie. Zo hebben deze 
sociale media het vermogen om personen hun gevoelens te laten uiten - via statussen, foto’s 
of quotes - op een veilige manier en in een ondersteunende omgeving (Robinson et al. 2015). 
Deze voorbeelden van sociale netwerksites kunnen ook aangevuld worden met Instragam, 
waarbij zelfexpressie via beeldmateriaal wordt weergegeven. Hierdoor zijn sociale media 
bronnen van informatie die kunnen helpen bij preventie van depressie en suïcidale gedachten 
(Kattalai Kailasam, 2015; Christenen, Batterham en O’Dea, 2014). Onderstaande afbeeldingen 
laten voorbeelden zien van posts die gezet werden op sociale media in verband met depressie. 
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Deze vorm van zelfexpressie wordt vaak gebruikt door adolescenten. Zo is uit het onderzoek 
van Robinson et al. (2015) gebleken dat adolescenten hun suïcidale gevoelens vaak uiten op 
sociale netwerksites en blogs. Voorbeelden hiervan kunnen Tumblr, Twitter, Facebook, 
Instagram en Pinterest zijn. Een ander resultaat van het onderzoek van Robinson et al. (2015) 
was dat mensen sociale media niet enkel gebruiken om hulp te zoeken, maar dat ze het ook 
gebruiken om hulp te bieden aan anderen. Deze gunstige dynamische wisselwerking tussen 
hulp ontvangen en hulp bieden is een echte meerwaarde van sociale media. Dit kan gewone 
face-to-face therapie niet of nauwelijks aanbieden (Robinson et al. 2015). De vraag wordt 
echter gesteld hoe men via de zelfexpressie op sociale media effectief preventief kan optreden 
op vlak van depressie en suïcide (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014). 

 

 
 

Fig. 13: Faking a smile is so much easier than 
explaining why are you sad.  Pinterest (2015) 

 
 

Fig. 14: Machteloos. Twitter (2015) 

 
 

Fig. 15: Het gaat slecht en ja. Onverwoestbaar.  
Tumblr (2015) 

 
 

Fig. 16: Depression is like a war. Pinterest 
(2015) 

 
 

Fig. 17: The worst kind of sad is not being able to explain why. 
Twitter (2015) 

 
 
 
 
 
 

Fig. 18: They think I’m going to kill myself. 
 Tumblr (2015) 
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In het artikel van Pauwels, Impens en Aerts (2013) worden de nieuwe Vlaamse acties van 
suïcidepreventie van het CPZ, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, vermeld. Het CPZ 
biedt een antwoord op de bovenstaande vraag hoe men via zelfexpressie op sociale media 
effectief preventief kan optreden. Het CPZ heeft een samenwerking met Netlog, een bekend 
sociaal medium voor adolescenten, gesloten. Samen ontwikkelden zij initiatieven om zowel de 
auteurs van de zelfexpressie als de omgeving van deze auteurs te sensibiliseren in verband met 
zelfdoding. Dit doel wordt bereikt door volgende initiatieven: er wordt een reactie geplaatst op 
een profiel van een overleden persoon, er wordt regelmatig een banner van de Zelfmoordlijn 
vertoond en er wordt een brandpage4 van de Zelfmoordlijn gecreëerd. Daarbovenop worden 
Netlog-moderaten gevormd die uitingen van suïcidale gedachten moeten herkennen en gepast 
moeten kunnen reageren op deze uitingen. Dit voorbeeld van Netlog geeft aan dat er 
mogelijkheden zijn voor suïcidepreventie via sociale media. Anderzijds is de hype van Netlog 
bij jongeren ondertussen al gepasseerd (Knack, 2013) en moet men dus denken aan andere 
frequent gebruikte sociale media zoals Tumblr, Facebook en Twitter. Maar zo liet Facebook, 
een andere sociale netwerksite, minder mogelijkheden toe om een samenwerkingsverband 
van CPZ te realiseren. Facebook wil zelf sensibiliseren rond de preventie van zelfdoding en 
suïcidale uitlatingen. Hun eerste initiatief is de mogelijkheid om als gebruiker een formulier 
met suïcidale inhoud te melden, waarna Facebook zelf zal reageren ten aanzien van de auteur 
van deze inhoud. Een tweede initiatief van Facebook is dat zij over de mogelijkheid beschikken 
om mensen met zelfmoordgedachten of iemand uit hun omgeving met deze gedachten door 
te verwijzen naar een hulpverleningwebsite (Pauwels, Impens en Aerts, 2013). Onderstaande 
schermafbeeldingen laten de hulppagina van Facebook en Tumblr zien indien er in de zoekbalk 
‘suicide’ wordt ingevuld. In het artikel van Pauwels, Impens en Aerts (2013) werd ook vermeld 
dat CPZ contacten heeft gelegd met Tumblr en Twitter. Zo wordt het beeldmateriaal op Tumblr 
en de berichten op Twitter nauwgezet gevolgd.  

 
Fig. 19: Hulppagina Facebook (2016) 

                                                             
4
 Een pagina waar een bedrijf, dienst of organisatie zichzelf voorstelt en waar de laatste nieuwtjes rond 

deze dienst terug te vinden zijn (Pauwels, Impens & Aerts, 2013) 
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Fig. 20: Hulppagina Tumblr (2016) 

 

 
Fig. 21: Automatische link Zelfmoordlijn via zoekmachine  

 
Het artikel van Hoeymans (2012) geeft een andere manier aan om preventie en sensibilisering 
via sociale media te bereiken. In het onderzoek van Hoeymans wordt het sociale medium 
Twitter besproken. Hoeymans (2012) vermeld dat twitteren (dus statussen plaatsen op 
Twittter) misschien wel tijd kost, maar dat het vooral veel voordelen oplevert. Organisaties of 
personen die expertise hebben op het gebied van preventie en zorg kunnen via Twitter hun 
volgers informeren over activiteiten van gezondheidsvoorlichting. Bovendien komt een expert 
of organisatie door te Twitteren gemakkelijk in contact met andere deskundigen (Hoeymans, 
2012). Volgens de site van Twitter (2015) biedt Twitter voor een zakelijke gebruiker 
interessante mogelijkheden. Redenen waarom Twitter interessant kan zijn voor een 
gezondheidsvoorlichtingorganisatie zijn volgens Twitterinfo (2015): 

1) De organisatie kan zijn preventiestrategieën promoten of bekend maken. 
2) Relaties met interessante gezondheidsvoorlichters kunnen opgebouwd worden. 
3) Er kan contact gehouden worden met de andere aanbieders van preventie. 

Onderstaande schermafbeeldingen zijn voorbeelden hoe personen hun volgers op Twitter 
kunnen informeren over gezondheidsvoorlichting van depressie. 
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7.2.4.2 Depressiepreventie via het internet 

Een voorbeeld van suïcidepreventie via het internet is het automatisch doorschakelen naar 
een hulpverlenerpagina indien je in een zoekmachine bepaalde zoekwoorden ingeeft die 
aanleiding hebben tot suïcide.  Zo is het via Google Adwords mogelijk om zoektermen te 
koppelen aan andere sites. Een voorbeeld: Als iemand ‘Hoe moet ik zelfmoord plegen’ in de 
zoekbalk van Google ingeeft, zal deze persoon een link naar de site van de Zelfmoordlijn 
bovenaan de zoekresultaten zien verschijnen (zie onderstaande Fig. 16). Ook worden op sites 
die tips geven voor zelfmoord te plegen advertenties van de Zelfmoordlijn geplaatst, waarbij 
het mogelijk is deze advertentie aan te klikken en meteen doorgeschakeld te worden naar de 
website.  Op deze manier werd er in 2011 de site van de Zelfmoordlijn maar liefst 17 594 keer 
bezocht (Pauwels, Impens en Aerts, 2013).  

Een ander voorbeeld van depressiepreventie via het internet is het online lotgenotencontact. 
Online lotgenotencontact via sociale media – zoals chatrooms, openbare fora of statussen 
delen op het prikbord of tijdslijn – is zowel een voorbeeld van geïnduceerde als van selectieve 
depressiepreventie. Dit online contact geeft de mogelijkheid om ervaringen te delen met 
anderen die in een vergelijkbare situatie zitten (van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014). 
Deze vergelijkbare situatie kunnen bijvoorbeeld depressieve klachten zijn, waardoor het dus 
een vorm van geïnduceerde depressiepreventie is. Maar ook kan de vergelijkbare situatie 
gebaseerd zijn op personen. Zo kunnen adolescenten met een hoog risico op het ontwikkelen 
van depressie ook aansluiten bij een online lotgenotencontactgroep. 

7.2.4.3 Depressiepreventie via web applications  

Ook is er een groot aanbod aan depressie-apps. Deze worden uitvoerig besproken in het 
hoofdstuk van behandeling van depressie via sociale media (zie 6.3). Deze depressie-apps 
kunnen een vorm van geïndiceerde preventie zijn als het gebruikt wordt door mensen die 
klachten hebben van depressie. Zo zijn er ook apps met vragenlijsten en screeningen gericht 
op depressie (Shen et al. 2015) en apps met screeningen naar suïcidale gedachten (Christenen, 
Batterham en O’Dea, 2014). Daarbovenop zijn er ook apps die een online dagboek kunnen 
bijhouden, psycho-educatie aanbieden en e-books ter beschikking stellen (Shen et al. 2015). 
Een bekend voorbeeld in Nederland van een online dagboek als geïnduceerde 
depressiepreventie en depressiebehandeling is Mijnverhaal 2.0. (van Rooijen, Zwikker en van 
der Vliet, 2014). De bedoeling van deze online blog, dat ondertussen ook als een app 
beschikbaar is, is dat jongeren hun verhaal bijhouden via het delen van foto’s, quotes, 
gedachten, video’s, gedichten en verhalen. De jongeren krijgen de mogelijkheid om hun 
verhaal zelf te vertellen via een digitale manier in de vorm die het best bij hen passen. Op deze 

 
Fig. 22: ‘FOMO’: Overmatig gebruik socialmedia leidt tot 

depressie bij tieners volgens onderzoek 
Twitter (2015) 

 
Fig. 23: NVvP Vaker therapie via de mobiele telefoon, maar bekijk apps eerst kritisch voor 

gebruik. Twitter (2015) 
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manier houdt de adolescent een digitaal portfolio bij waarop de hulpverlening kan aansluiten 
(Mijnverhaalmijntaal, 2015). Het voordeel hiervan is dat er geen tijd meer verloren gaat aan 
het opschrijven van ervaringen uit het dagboek  bij de face-to-face- zorg bij de hulpverlener 
(Mijnverhaalmijntaal, 2015). Hierdoor kan het een interessante behandelingsvorm zijn (van 
Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014). Daarnaast kan Mijnverhaal 2.0 ook preventief 
gebruikt worden omdat het maken van dit digitaal portfolio inzicht kan geven in de eigen 
situatie van de adolescent (van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014). Onderstaande 
afbeelding laat zien hoe Mijnverhaal 2.0. eruit ziet. 

 

 
Fig. 24: MijnVerhaal Mijnverhaalmijntaal (2015) [website] Geraadpleegd op 19 december 2015  

via http://mijnverhaalmijntaal.thorax.nl/wat-is-mijnverhaal/ 

7.2.5 Effectiviteit van online depressiepreventie  

Online depressiepreventie heeft dus vele positieve factoren en veel mogelijkheden. Naast deze 
positieve factoren werden ook de negatieve besproken. Er is een huidig aanbod aan online 
depressiepreventie via sociale media, apps en het internet. Maar hoe zit het met de 
effectiviteit van de apps? Zo wordt een preventieve interventie volgens het Trimbos Instituut 
(2009) effectief genoemd als de klachten verminderen, maar ook als de klachten niet 
verergeren of niet leiden tot een depressie.  

Er is beperkte literatuur voorhanden om de effectiviteit van online depressiepreventie te 
staven. Wel stond er in het onderzoek van het Trimbos Instituut (2009) dat online preventie 
interventies gericht op depressie een gunstig effect leveren. Deze online interventie was 
gericht op jongeren die subklinische klachten hadden, waar er dus sprake was van 
geïnduceerde preventie. Deze geïnduceerde online depressiepreventie was dus effectief. Zo 
werd een daling aan klachten gerapporteerd: de belemmering op school daalde en de 
beschermende factoren zoals sociale steun bij leeftijdsgenoten vergrootte. Uit datzelfde 
onderzoek bleek dat de combinatie van een motiverend gesprek en internetinterventie 
succesvoller is dan de combinatie van een internetinterventie en gedragsadvies. Motiverende 
gespreksvoering in combinatie met internetinterventie is dus een succesvol verhaal, dat in de 
toekomst dus zeker actief kan toegepast worden in de GGZ. Chatbegeleiding bij adolescenten 
met een subklinische depressie blijkt volgens van Rooijen, Zwikker en van der Vliet (2014) ook 
effectief. Zo blijkt er een grote klachtenreductie tussen het begin van de e-training en het 
einde. De conclusie kan dus genomen worden dat adelscenten met subklinische depressie baat 
hebben bij online depressiepreventie.  

http://mijnverhaalmijntaal.thorax.nl/wat-is-mijnverhaal/
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Lotgenotencontact, dat in bovenstaande tekst besproken is (zie 7.2.4.2), is een toepassing die 
via chatbegeleiding kan worden uitgewerkt. Ondanks de positieve aspecten aan 
lotgenotencontact, zoals de verhoging van empowerment en zelfcontrole, heeft online 
lotgenotencontact ook negatieve aspecten. De bedoeling van dit online lotgenotencontact is 
dat er empathie en ondersteuning wordt getoond en verkregen. Jammer genoeg zag men in 
dit onderzoek dat er ook veel kritiek wordt gegeven en dat er veel wordt gescheld tussen de 
lotgenoten tijdens het chatten. Deze negatieve consequenties kunnen de effectiviteit  van dit 
soort depressiepreventiestrategie in vraag stellen. Daarom is het belangrijk dat er aan deze 
chatrooms en fora een goed beheer is gekoppeld dat enigszins controle houdt over de inter-
individuele communicatie (van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014). Aan dit voorbeeld van 
het slecht gebruik van chatbegeleiding kan een ander punt van effectiviteit gekoppeld worden, 
namelijk het gebruik van sociale media en internet. Zo blijkt uit onderzoek van Robinson et al. 
(2015) dat adolescenten hun suïcidale gevoelens al vaak uiten op sociale netwerksites en 
blogs. Echter is ook gebleken dat adolescenten het internet en sociale media gebruiken om 
informatie te vinden hoe ze zelfmoord moeten plegen. Dit roept natuurlijk vragen op over de 
manier hoe sociale media (kunnen) worden gebruikt bij jonge mensen (Robinson et al. 2015) 
en of de informatie van zelfmoordversterkende websites de preventiemaatregelen overtreffen 
en zodus de preventiestrategieën doen verdrinken in een zee van zelfmoordbevorderende 
informatie.  

De effectiviteit van de samenwerking tussen CPZ en Netlog is ook bekeken. Uit de 
evaluatiestudie van het samenwerkingsverband van Netlog en CPZ is gebleken dat na het 
invoeren van de nieuwe initiatieven (zie 7.2.4.1 ) 20% minder suicïde-gerelateerd 
beelmateriaal op Netlog terug te vinden was (Pauwels, Impens en Aerts 2013). Bovendien 
meldde 75% van de Netlog-gebruikers dat ze bekend waren met de Zelfmoordlijn. Belangrijk 
was wel wat de banner op regelmatige tijdstippen getoond werd. De effectiviteit van online 
moderatoren op sociale media zoals Facebook en Netlog, wordt verwacht groot te zijn. Deze 
moderatoren kunnen reageren op bepaalde berichten zonder de privacy instellingen van het 
sociale medium te overtreden. Zij spelen zeer kort op de bal waardoor ze echt preventief 
werken voor suïcide. Bovendien zijn moderatoren bekend met de gewoontes en gebruiken van 
het sociale medium die zij modereren (Pauwels, Impens en Aerts (2013). 

Een van de doelstellingen van e-health betrof ook de kosteneffectiviteit. Studies van De Smit et 
al. (2014) vermelden dat geïnduceerde online depressiepreventie kosteneffectief is. Niet enkel 
vanuit het economisch standpunt maar ook vanuit het maatschappelijk perspectief is e-health 
kostenbesparend, bijvoorbeeld ter hoogte van de gedaalde productiviteitsverliezen. De 
maatschappij investeert in kostenbesparende preventie waardoor er een algemeen beter 
zorgsysteem wordt ontwikkeld. Hierdoor worden er latere stoornissen bij mensen voorkomen 
en worden er behandelingskosten (die overigens duurder zijn dan preventiekosten) vermeden 
(Smit et al., 2014).  

7.2.6 Samenvatting depressiepreventie via sociale media 

Sociale media en de online wereld in het algemeen bieden veel mogelijkheden voor 
depressiepreventie. Zo is het volgens Robinson et al. (2015) een uitdaging om als 
gezondheidsvoorlichter en hulpverlener een manier te vinden om de professionele expertise 
en sociale media op een juiste manier te integreren. Er zijn zowel positieve als negatieve 
aspecten bij online depressiepreventie. Enkele voorbeelden van het huidig aanbod aan online 
depressiepreventie werden gegeven in bovenstaande tekst (zie 7.2.2). Deze zijn veelbelovend 
en kunnen eventueel zorgen dat het aantal depressies of depressieve klachten bij 
adolescenten zullen dalen.  Echter concluderen ook alle studies dat er nog meer onderzoek 
naar de effectiviteit, van e-health en online depressiepreventie in het algemeen, moet 
gebeuren (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld & Boon, 2014; Christenen, Batterham & O’Dea, 
2015; Robinson et al. 2015, Riper, H., van Ballegooijen, W., Kooistra, J. & de Wit, J. 2013; 
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Sorbi&Riper, 2009; Shen et al. 2015; et al.) en zorgen deze nieuwe vormen van 
depressiepreventie voor verdere nuancering en tot enkele punten van discussie. 

Zo worden er in het artikel van Kattalai Kailasam (2015) bedenkingen gemaakt bij het feit dat 
het in de toekomst mogelijk zou zijn om als hulpverlener de statussen op Facebook of andere 
sociale media te gebruiken om mensen met depressie of suïcidale gedachten te benaderen. 
Daarenboven stelt men zich de vraag of de beheerders van sociale media voldoende geschoold 
zijn om op een effectieve en passende manier ondersteuning te bieden aan mensen die een 
hoog risico lopen om een suïcide te ondernemen (Robinson et al., 2015). Ook liggen er ook nog 
ethische problemen zoals privacy aan de grondslag van al deze interventies via sociale media 
(Robinson et al., 2015). Niet alleen wordt de privacy hierbij in vraag gesteld, ook wordt er 
gedacht aan de vaardigheden waarover toekomstige hulpverleners zullen moeten beschikken. 
Zo is het niet gemakkelijk om de emoties van statussen, foto’s of quotes op sociale netwerken 
te analyseren of te identificeren, aangezien emoties afhankelijk zijn van een specifieke situatie, 
evenement of gemoedstoestand en sarcasme of ironie moeilijk te identificeren is op een 
contextloze wijze (Kattalai Kailasam, 2015). Het gebruik van de moderatoren die het CPZ 
inzetten (Pauwels, Impens & Aerts, 2013) zorgt voor bedenkingen. In het onderzoek van 
Kattalai Kailasam (2015) wordt gesproken van een groot ethisch dilemma op vlak van privacy 
en vertrouwen enerzijds en observatie en interpretatie anderzijds. De uitdaging van het 
toekomstige zorgsysteem zal erin bestaan de juiste noden voor de patiënten te identificeren 
en hulp aan te bieden op een moderne, maar voldoende ondersteunende (liefst nog 
preventieve) manier.  

De nood aan duidelijke protocollen en ethische normen voor depressiepreventie via sociale 
media wordt in verschillende onderzoeken (Robinson et al. 2015; Shen et al. 2015; Christenen, 
Batterham & O’Dea, 2015; Kattalai Kailasam, 2015) benadrukt. Deze zijn nodig om ervoor te 
zorgen dat de interventies gericht op depressie via sociale media veilig ontwikkelend worden 
en goed geïmplementeerd zullen worden.  In het artikel van Robinson et al. (2015) wordt wel 
vermeld dat er momenteel in Australië en Verenigde Staten gewerkt wordt aan richtlijnen voor 
dit soort preventie. De daaropvolgende implementatie van deze richtlijnen zal een belangrijke 
stap zijn om een verbetering te realiseren op vlak van veiligheid en privacy (Robinson et al. 
2015). Bij deze standaardisering kan het interessant zijn om de visies van de verschillende 
betrokken partijen (namelijk de hulpverlener, patiënt, sociale media) te integreren om zo 
optimaal te voldoen aan de noden van onze kwetsbare doelpopulatie.  
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7.3 De behandeling van een depressie via sociale media 

7.3.1 Algemeen: Behandeling van depressie bij adolescenten       

     

Zoals al eerder werd vermeld (zie 6.4) is er pas in 1980 herkenning gekomen voor het 
voorkomen van depressie bij adolescenten (Timbremont en Praet, 2005). Desondanks deze 
herkenning zijn er 35 jaar later, in 2015, nog steeds problemen bij de juiste behandeling van 
depressie bij adolescenten. Volgens Ormel, Bartel en Nolen (2003) liggen verschillende 
oorzaken aan de basis voor dit probleem:  

 het uitstel van hulp zoeken; 

 het uitstel van behandeling; 

 de inadequate behandeling; 

 de therapieontrouw en 

 de gebrekkige zelfzorg. 
 

 
Fig. 25 Mentaalgezond over tijd aan begrip bij depressie 

Twitter (2015) 

 

Deze figuur is een cartoon die getweet werd door een vereniging ‘Mentaalgezond’ en laat zien 
dat er nog nood is aan begrip en goede behandeling bij depressie. 

Ook de onder-gediagnosticeerde depressies blijven een probleem. Zo wordt volgens het 
Trimbos-instituut (2009) een depressie bij adolescenten nog vaak ten onrechte niet 
gediagnosticeerd en als gevolg hiervan dus ook inadequaat behandeld. Een reden hiervoor kan 
zijn dat de depressieve stemming als symptoom niet op de voorgrond treedt bij adolescenten. 
Dit werd al eerder besproken bij de bespreking van de differentiële manifestatie, zie 6.4. Het 
verlies aan plezier in de activiteiten is het meest voorkomende symptoom bij de adolescent 
met een depressie, maar dit wordt echter niet beschouwd als een alarmsignaal voor een 
(nakende) depressie (Trimbos-instituut, 2009).  

Naast de behandel- en diagnoseproblemen zijn er ook nog problemen bij de kwaliteit, 
toegankelijkheid, beschikbaar en continuïteit van de geestelijke gezondheidsvoorzieningen 



48 
 

voor jongeren (Van Audenhove, Hermans, Bruffaerts et al., 2013). Zo wordt er in onderstaande 
figuur afgebeeld waar er ambulante geestelijke gezondheidszorg (AGGZ) beschikbaar is en 
waar daar deze kwalitatief is. Er is dus duidelijk sprake van meer kwantiteit dan kwaliteit aan 
AGGZ. 

 
Fig. 26: Oordeel beschikbaarheid en kwaliteit over AGGZ volgens experten 

Van Audenhove, C. & Coppens, E. (2015) Een wetenschappelijke kijk op goede praktijken en effecitiviteit. Geraadpleegd op 18 
januari 2018 via http://www.gavoorgeluk.be/wp-content/uploads/2015/09/2-presentatie-LUCAS-warme-steden.pdf 

 

Ook bleek het onderzoek van Van Audenhove, Hermans, Bruffaerts et al. (2013) dat jongeren 
meer inspraak willen in de organisatie van de GGZ en het klinisch aspect van de GGZ. Zo werd 
er een bevraging gedaan bij adolescenten over wat hun noden van GGZ. Op vlak van 
organisatie hebben adolescenten nood aan een zeer toegankelijke en enkel voor jongeren 
geschikte GZZ. Bovendien wensen zij zelf een stem in opzet en organisatie van GGZ. Wat 
betreft het klinische luik van de GGZ hebben adolescenten nood aan medezeggenschap in 
eigen zorg, jeugd vriendelijke zorgverleners, continuïteit in de zorg en een gegarandeerde 
integratie in de maatschappij (Van Audenhove, Hermans, Bruffaerts et al., 2013). Het is 
bewezen dat er in Vlaanderen nog steeds onvervulde behoefte aan GGZ is (zie onderstaande 
figuur 21).  Deze unmet need is vooral bij jongvolwassenen, tussen de 18 en 25 jaar. Dit komt 
omdat er hier een transitie moet gebeuren van de jeugdpsychiatrie naar de 
volwassenpsychiatrie en dat dit aanbod nog onvoldoende is aangepast. Zo gebeurt de 
doorverwijzing niet altijd succesvol en is het huidige aanbod aan GZZ niet voldoende aangepast 
aan jongeren. Zowel de ouders als de jongeren zelf ervaren de dienstverlening binnen GGZ als 
niet helpend (Van Audenhove, Hermans, Bruffaerts et al., 2013). Deze problemen qua 
dienstverlening in de GZZ kunnen ook bijdragen tot onderbehandeling van depressie bij 
jongeren.  

 
Fig. 27: Unmet need. Van Audenhove, C. & Coppens, E. (2015) Een wetenschappelijke kijk op goede praktijken en effecitiviteit. 
Geraadpleegd op 18 januari 2016 via http://www.gavoorgeluk.be/wp-content/uploads/2015/09/2-presentatie-LUCAS-warme-

steden.pdf  

http://www.gavoorgeluk.be/wp-content/uploads/2015/09/2-presentatie-LUCAS-warme-steden.pdf
http://www.gavoorgeluk.be/wp-content/uploads/2015/09/2-presentatie-LUCAS-warme-steden.pdf
http://www.gavoorgeluk.be/wp-content/uploads/2015/09/2-presentatie-LUCAS-warme-steden.pdf


49 
 

Adolescenten ondervinden dus problemen bij de geestelijke gezondheidsvoorzieningen. Deze 
voorzieningen zouden moeten instaan voor een goed behandelbeleid om de adolescent een 
succesvol genezingsproces aan te bieden. Het probleem ligt zich echter niet alleen bij de 
behandeling in de gezondheidsvoorzieningen. Er zijn ook nog problemen bij de 
diagnosestelling. Het is nochtans belangrijk dat depressie bij adolescenten correct 
diagnosticeerd en behandeld worden. Dit wordt in volgende paragraaf besproken. 

7.3.2 Belang van depressiebehandeling 

De prevalentie bij depressie ligt hoog (Lloyd, 2015; Riper, 2011; Cuijpers, Smit en Beekman, 
2010) hoewel er sprake is van onderbehandeling (Ormel, Bartel en Nolen, 2003; Cairns, Yap, 
Reavley en Jorm, 2015). Een depressie bij adolescenten die onderbehandeld wordt kan 
nochtans negatieve gevolgen hebben. Zo hebben jongeren met een depressie een verhoogd 
risico op suïcidale gedachten en handelingen (Trimbos Instituut, 2009). Doorgaans vertonen 
jongeren met een depressie een uitval in een psychosociaal functioneren (Trimbos Instituut, 
2009). Zo kan de adolescent vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van een drugs- of 
alcoholverslaving (Gezondheid, 2013). Naast het verminderd psychosociaal functioneren 
kunnen de cognitieve prestaties ook achteruit gaan waardoor er slechte schoolprestaties 
zullen optreden (Trimbos Instituut, 2009; Gezondheid, 2013). De prevalentie van depressie, de 
onderbehandeling bij depressie en de negatieve gevolgen indien er geen (correcte) 
behandeling van depressie is, zijn al drie voorbeelden van redenen waarom 
depressiebehandeling net wel belangrijk is.  

Ondanks de nood aan behandeling van depressie blijven adolescenten toch vaak onbehandeld. 
Dit kan verklaard worden doordat adolescenten meedraaien in een vast patroon dat van hen 
verwacht wordt en omdat adolescenten zelden zelf actief hulp zoeken (Trimbos-Instituut, 
2009). Een mogelijke reden waarom adolescenten zelden hulp zoeken is dat er nog een groot 
taboe hangt rond geestelijke gezondheidszorg. Bovendien zijn er nog steeds vele 
misverstanden bij adolescenten rond psychiatrische hulpverlening. Dit kan bevestigd worden 
uit een  onderzoek van Hublet, Vereecken en Maes (2010) waarbij jongeren uit de laatste 
graad van het middelbaar onderwijs ondervraagd werden. Zo denkt 63% dat mensen met een 
depressie eruit kunnen geraken als ze dat echt willen. Andere misverstanden zijn dat depressie 
geen medische ziekte is, dat het een teken van persoonlijke zwakte is en dat mensen met een 
depressie onvoorspelbaar zijn. Deze misverstanden maken het niet eenvoudig om als 
adolescent open te zijn rond de negatieve gevoelens die heersen bij een depressie. Vragen 
zoals ‘Wat gaan de mensen zeggen?’, ‘Is het allemaal zo erg wel?’, ‘Wat met mijn 
schoolwerk?’... zullen de adolescent niet aansporen om zelf hulp te zoeken. Volgens het artikel 
‘Depressieve Jongeren aan hun lot overgelaten’ zijn er veel adolescenten die van nabij zouden 
moeten worden begeleid, maar geen hulp zoeken omdat de drempel te hoog is (Eckert, 2013).  
 
Tabel 8: Belang van depressiebehandeling 



50 
 

 

7.3.3 Kort overzicht van huidige behandelingsvormen van depressie 

Ondanks de onderbehandeling zijn er wel vele vormen van depressiebehandeling. Met het 
huidige aanbod aan behandelingsvormen van depressie is het dus mogelijk om behandeld te 
worden voor depressie. Maar zoals in het puntje van depressiepreventie (zie 7.2) werd 
besproken, zorgt behandeling niet voor 100% kans op genezing. De meeste bekende vormen 
van behandeling bij depressie zijn psychotherapie, farmacotherapie en niet-medische 
interventies (Trimbos Instituut, 2009; Mutsaers-Roojen, 2013). Om de kans op herval terug te 
dringen, dienen deze verschillende behandelingsvormen gecombineerd te worden. 
Voorbeelden van psychotherapie zijn cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, 
psychoanalyse, Gestallttherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), 
clientgerichte therapie, gezinstherapie en psychodynamische therapie. Voorbeelden van niet-
medische interventies zijn online interventies running, mindfulness, zelfhulp, bibliotherapie en 
vaktherapie (Trimbos Instituut, 2009). In onderstaande tekst worden enkele veel voorkomende 
behandelingsvormen kort toegelicht. 

7.3.3.1 Voorbeelden psychotherapie 

Cognitieve gedragstherapie, CGT, is een van de bekendste behandelingsvormen van depressie. 
Deze therapie is gebaseerd op twee aspecten: het veranderen van gedachten en denkpatronen 
en het veranderen van gedrag en activiteit. CGT is een behandelingsvorm die protocollair moet 
begeleid worden door een professionele therapeut. Deze therapie is naast medicatie de meest 
onderzochte behandeling van depressie (Trimbos Instituut, 2009). Het is meermaals 
aangetoond dat CGT een effectieve manier is van behandelen zowel in de acute fase van 
depressie als in de terugval van depressie (de Graaf, et al., 2007; Shen et al., 2015; Trimbos 
Instituut, 2009; et al). Hierdoor is het dus zowel een vorm van geïndiceerde preventie als van 
behandeling. Ondanks de effectiviteit van CGT schiet het ook nog te kort op bepaalde 
gebieden. Zo zijn er te weinig goed opgeleide therapeuten die CGT aanbieden, komen 
patiënten snel op een lange wachtlijst terecht bij ambulante zorg, zijn de kosten van deze 
therapie hoog en is CGT nog niet voldoende geïmplementeerd in de geestelijke 
gezondheidszorg (Trimbos Instituut, 2009). 

Een ander voorbeeld van behandelingvorm van depressie is interpersoonlijke therapie (IPT). 
Deze therapie is gebaseerd op de idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie 
kunnen veroorzaken. Binnen IPT worden problemen herleid tot een van de vier 
probleemgebieden (Mutsaers-Roojen, 2013):  

1) Rouw en verlies 
2) Rolverandering 
3) Interpersoonlijke conflicten  
4) Interpersoonlijke tekorten  

Adolescenten leren effectieve strategieën om met problemen om te gaan of om ze op te 
lossen en daarmee de depressieve symptomen te verminderen. Voorbeelden van effectieve 
strategieën zijn het verbeteren van de communicatie en het leren uitdrukken van gevoelens 
(Mutsaers-Roojen, 2013). Deze behandelingsvorm lijkt effectief te zijn voor de behandeling van 
depressie en angst bij adolescenten, maar schiet op dezelfde punten tekort zoals CGT (Trimbos 
instituut, 2009).  
 
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Keemink, 2012). Deze 
therapie kan effectief zijn voor behandeling van depressie als deze ontstaan is uit een 
traumatische gebeurtenis. EMRD is dus op zich geen behandeling voor depressie, maar wel 
een behandelingsvorm voor een post traumatisch stress syndroom (PTSS) (Roos en Beer, 
2012). Aangezien depressies kunnen ontstaan uit een PTSS (Joosten, 2012) kan  deze therapie 
ook zinvol zijn.  EMDR is een relatief nieuwe en korte therapie waarbij blootstelling aan de 
herinnering aan de schokkende gebeurtenis wordt toegepast in combinatie met bijvoorbeeld 
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oogbewegingen. De oogbewegingen zorgen ervoor dat de traumatische ervaring op een betere 
manier wordt opgeslagen (Joosten, 2012).  Praktisch zal aan de patiënt gevraagd worden om 
terug te denken aan de traumatische gebeurtenis. Zo moet de patiënt proberen terug te 
denken aan de gebeurtenis zelf met de daar bijhorende beelden, gedachten en gevoelens. 
Terwijl de patiënt dit doet zorgt de therapeut voor een afleidende stimulus. Dan kan 
bijvoorbeeld door een voorwerp voor de patiënt zijn ogen te houden en deze heen en weer te 
laten gaan. De patiënt moet deze beweging volgen met zijn ogen, waardoor hij dus wordt 
afgeleid. De bedoeling zou zijn dat de aangeboden afleiding in combinatie met het 
terugdenken aan de herinnering zouden zorgen voor de traumaverwerking (Kruger & Postmus 
Psychologen, 2016). Deze therapie wordt vooral gebruikt voor de traumaverwerking op zich. 
Het wordt zowel gebruikt bij kinderen, adolescenten als volwassenen. Naar de effectiviteit van 
deze therapie is er echter nog veel onderzoek nodig (Roos & Beer, 2012).  Onderstaande 
tweeters zijn toch alvast overtuigd van EMDR. 

 

Fig. 28: Tweet EMDR. Twitter (2015) 

7.3.3.2 Voorbeelden farmacotherapie 

Naast de mogelijkheden van psychotherapeutische behandelingsvormen, kan depressie ook 
behandeld worden via farmacotherapie. Farmacotherapie aanwenden bij jongeren kent veel 
verschillende standpunten in de literatuur. Mutsaers-Roojen (2013) deed een literatuur-
onderzoek en een meta-analyse over de effectieve behandeling van depressie bij 
adolescenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat farmacotherapie enkel een gunstig effect 
heeft bij jongeren met ernstige depressies. Daarbij is er slechts maar een antidepressivum 
aangetoond werkzaam te zijn bij jongeren, namelijk fluoxetine, een specifieke SRRI5. Over het 
gebruik, de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van antidepressiva bij jongeren bestaat 
echter nog veel onduidelijkheid. Daarnaast is deze vorm van behandeling bij jongeren risicovol. 
Zo kunnen hebben SRRI’s veel bijwerkingen hebben die niet te onderschatten zijn voor een 
adolescent. Frequent voorkomende bijwerkingen zijn: maag- en darmklachten, agitatie, 
nervositeit, slaapstoornissen, hypomanie en manie, apathie en afname van de groei. Wat ook 
een opvallend gegeven is uit het literatuuronderzoek van Mutsaers-Roojen (2013), is dat het 
niet duidelijk is dat klachten zoals slaapproblemen en suïcidale gedachten veroorzaakt worden 
door het antidepressivum of afkomstig zijn als symptomen van de depressie zelf. Wanneer 
men echter stopt met farmacotherapie kunnen er nog symptomen zoals duizeligheid, 
misselijkheid en vermoeidheid optreden. Een bijkomend belastend gegeven ten aanzien van 
farmacologische behandeling van depressies bij adolescenten is dat de kans op terugval van 
depressie na het stoppen van fluoxetine zeer groot is bij jongeren (Mutsaers-Roojen, 2013). 
 

 

                                                             
5 Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 
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7.3.3.3 Voorbeelden niet-medische interventies 

Mindfulness is een vorm van meditatie waarbij geoefend wordt op ‘aandachtig zijn’ 
(GaVoorGeluk, 2015). Zo zal de aandacht op het ‘hier en nu’ worden gericht. Men houdt zich 
dus nadrukkelijk niet bezig met gedachten over de toekomst of het verleden, maar wel met 
aandacht die gericht is op het bewustzijn van huidige ervaringen of de huidige realiteit (Gelder, 
2013). Mindfulness based cognitive therapy (MBCT) kan als vaardigheid aangeleerd worden bij 
de behandeling van chronische en recidiverende depressies (Wikipedia, 2016). Deze kunnen 
dan ook gecategoriseerd worden bij pscyhotherapie voor depressie. Echter wordt hier gekozen 
om mindfulness als meditatievorm te bespreken en hoort het dus bij de niet-medische 
interventies.  

Depressie kenmerkt zich in een neerwaartse spiraal van negatieve gevoelens en 
piekergedachten. Als een persoon deze gevoelens en gedachten sneller zou kunnen opmerken, 
kan er ingegrepen worden nog voordat de persoon in een depressie belandt (GaVoorGeluk, 
2016). Op deze manier kan mindfulness effectief zijn voor zowel het voorkomen als 
behandelen van depressie. In de studie van Raes, Griffith, Van der Gucht en Willams (2014) 
werd de mindfulness-methode voor het eerst bij een grote groep jongeren in een Vlaamse 
school-context onderzocht. Aan dit onderzoek namen een vierhonderdtal leerlingen deel van 
het derde tot het zesde middelbaar uit vijf middelbare scholen (GaVoorGeluk, 2016). Uit dit 
onderzoek blijkt dat jongeren die de mindfulnesstraining volgden minder kans hebben op het 
ontwikkelen van uitgesproken klachten die aanleiding geven tot depressie. Bovendien zijn er 
tot zes maanden later na de trainingen minder aanwijzingen van depressie, angst en stress 
(GaVoorGeluk, 2016). Het belangrijkste nadeel van mindfulness is dat mensen verwachten dat 
ze na het volgen van een cursus mindfulness (vaak onprofessionele cursussen) volledig 
genezen zijn. Mensen met deze ideale gedachten hebben dus het gevoel bedrogen te zijn, 
want alleen een cursus mindfulness volgen zal sowieso onvoldoende zijn om te genezen 
aangezien de mindfulness cursussen eerder een hulpmiddel zijn dan behandeling op zich 
(Koeck,2015). Daarnaast zijn er in Vlaanderen wel duidelijke, degelijke en veeleisende 
opleidingen voor mindfulnesstraining. Cursussen die vanuit deze aangeboden scholen gegeven 
worden zijn wel zeer degelijk (Baeten, 2016). Het is dus belangrijk om een juiste beslissing te 
maken wat betreft de kwaliteit en professionaliteit van de mindfulnesstraining.  

 

 
Fig. 29: Tweet over mindfulness bij depressie. (Twitter, 2016) 

  
 



53 
 

Bovenstaande voorbeelden van depressiebehandelingen hebben op zich allemaal positieve 
aspecten in hun beleid. Echter zijn ze niet ideaal, schieten ze op bepaalde gebieden nog steeds 
te kort of zijn er risico’s verbonden aan bepaalde behandelingsvormen. Een beknopte 
samenvatting wordt in onderstaande tabel weergegeven. De mogelijkheid tot online 
depressiebehandeling, bovenop de huidige behandelingsstrategieën, kan een meerwaarde 
bieden voor de huidige tekorten. In onderstaande paragaaf zal de online depressiebehandeling 
worden besproken.   

Tabel 9: Voorbeelden huidige behandelingsvormen gericht op depressie en hun tekortkomingen 

 

7.3.4 Online depressiebehandeling 

Online depressiebehandeling via sociale media is veelbelovend omdat het vele nieuwe 
doelstellingen binnen de gezondheidszorg levert. De doelstellingen voor online 
depressiebehandeling zijn volgens Sorbi en Riper (2009): 

1) Het vergroten van keuzemogelijkheden 
2) Het vergroten van de efficiëntie van het aanbod 
3) Het ondersteunen van zelfmanagment van gezondheid of chronische aandoening 
4) Het verhogen van mogelijkheden tot lotgenotencontact 
5) Het verhogen van de toegankelijkheid bij mobiliteitsproblemen 
6) Het overbruggen van geografische afstand en kostenbesparing  

Het internet, de smartphone en sociale media hebben geleid tot nieuwe, geavanceerde 
behandelsmethoden voor psychische ziekten (de Graaf et al., 2007). Met de opkomst van apps 
is het mogelijk om als gebruiker de smartphone te personaliseren. Ieder besturingssysteem 
voorziet een breed gamma aan apps, waardoor de gebruiker zelf kiest welke app op zijn 
smartphone wordt gedownload. De categorie health& lifestyle biedt veel apps. Door deze apps 
te installeren op de smartphone kunnen zij op deze manier bijdragen aan de gezondheid van 
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de gebruiker. Als we dit toepassen op de psychische gezondheid speficiek op depressie-apps, 
kunnen deze apps helpen bij de behandeling van depressie (Shen et al. 2015). 

7.3.4.1 Positieve factoren van depressiebehandeling via sociale media 

Sociale media geven niet alleen informatie over ziektebeelden en behandelingen, ze geven ook 
de mogelijkheid om te chatten, te bloggen, te skypen, foto’s, nieuwe informatie en filmpjes te 
delen. Hierdoor vormen sociale media ook een belangrijk kanaal binnen patiëntengroepen 
(Hoeymans, 2012). Er zijn al veel mogelijkheden van behandeling van depressie maar deze 
schieten soms nog te kort op bepaalde punten. Zo is de effectiviteit van CGT bewezen, maar 
kent deze therapie nog enkele bezwaren (zie 7.3.3). Op deze bezwaren kunnen sociale media 
mogelijk een antwoord bieden. Zo is er een vorm van gecomputeriseerde CGT, die onder de 
vorm van sociale media kan voorkomen, reeds op de markt (de Graaf et al., 2007). Voordelen 
die aan deze gecomputeriseerde therapie worden gekoppeld zijn:  

1) Het laagdrempelig gebruik 
2) De ongelimiteerde toegang 
3) De lage kosten 
4) De anonimiteit 
5) De eigen thuissituatie waar de behandeling kan plaatsvinden  
6) De eigen keuze in tijd (de graaf et al. 2007).  

 
Een andere positieve factor van gecomputeriseerde CGT is dat het de verwijzingen van de 
huisarts naar de tweede lijn kan verminderen, waardoor wachtlijsten van traditionele CGT’s 
kleiner worden (de Graaf et al., 2007; van Straeten, 2009; Sorbi en Riper, 2009; Trimbos 
Instituut, 2009; Cuijpers, Smit en Beekman, 2010; Riper, 2009; et al.). Een andere positieve 
factor aan online depressiebehandeling is de continue monitoring en feedback die zeer goed 
gerealiseerd kan worden via het internet. Zo kunnen symptomen, gezondheidsgedrag, 
resultaten van screeningen en oefeningen goed bijgehouden worden. De dagelijkse opvolging 
van deze resultaten kunnen omgezet worden in voortgangsevaluaties waardoor de patiënt 
meteen feedback krijgt over de stand van zaken van zijn depressie en gezondheid (Sorbi & 
Riper, 2009).  
De positieve factoren van online depressiepreventie gelden ook voor online depressie-
behandeling aangezien er met hetzelfde medium wordt gewerkt. Bovendien bevat 
geïnduceerde preventie vaak dezelfde interventies dan die van behandeling. Om een 
uitgebreider overzicht te krijgen kan men naar ‘positieve factoren van online 
depressiepreventie’ (zie 7.3.2.1) in deze bachelorproef gaan. Samengevat biedt online 
behandeling volgende voordelen:  

1) Er is een grote anonimiteit en gebruikersgemak (Riper, 2009; Cuijpers, Smit en 
Beekman 2010; Jongsma, 2011). 

2) Het bespaart reistijd uit voor zowel zorgvrager als zorgverlener (van Straeten, 2009). 
3) De wachtlijsten en kosten binnen GGZ verkleinen (van Straeten, 2009). 
4) Intensievere en duurdere zorg wordt verminderd (Riper,2009). 
5) Het is een zeer laagdrempelige manier van zorg (Riper, 2009), wat een zeer groot 

voordeel is aangezien er nog een groot taboe rond depressie heerst (Hublet, 
Vereecken en Maes, 2010). 

6) Online zelfhulpbehandeling legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en 
zelfwerkzaamheid. Hierdoor kan de patiënt zelf kiezen wat hij belangrijk vindt (de 
Graaf et al, 2007). 
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7.3.4.2 Negatieve factoren van depressiebehandeling via sociale media 

Onderstaande negatieve factoren zijn ook terug te vinden bij ‘negatieve factoren van 
depressiepreventie via sociale media’ (7.3.2.3). De twee  negatieve factoren die steeds 
voorkomen in onderzoek zijn hoge uitval  en lage therapietrouw (Riper, 2009;  van 
Straten,2010; de Graaf et al., 2007).  Ook het gestandaardiseerde karakter van de online 
behandeling kan een negatieve factor zijn (Cuijpers, Smit en Beekman 2010). Naast deze 
opgenoemde nadelen is ook de effectiviteit van deze depressiebehandeling nog steeds niet 
grootschalig bewezen in onderzoek. Er is nog steeds geen sluitend bewijs dat online 
hupverlening geschikt is voor een ernstige vorm van psychische aandoening (van Roojen, 
Zwikker &van Der Vliet, 2014). Bovendien is er nog steeds geen consensus over de vraag of dat 
het gemis aan face-to-face contact tijdens een behandeling een negatieve factor is. Wel wordt 
er in onderzoek (van Roojen, Zwikker &van Der Vliet, 2014) vermeld dat het ontbreken van 
verbale communicatie en lichaamstaal als een stoorzender binnen de online hulpverlening kan 
worden beschouwd. Het gemis aan echt contact kan echter leiden tot misverstanden tussen de 
therapeut en patiënt en tussen lotgenotengroepen. Ook is gebleken dat het als therapeut 
moeilijker is om echt adequaat te signaleren als er sprake is van een crisissituatie (van Roojen, 
Zwikker en van Der Vliet, 2014). Onderstaande tabel is een samenvatting van de positieve en 
negatieve factoren van depressiebehandeling via sociale media. Ook tabel 7 is hierbij van 
toepassing. 

Tabel 10: Overzicht positieve en negatieve factoren van online depressiebehandeling 

 
 

 

  



56 
 

7.3.5 Huidige aanbod aan depressiebehandeling via sociale media 

7.3.5.1 Depressiebehandeling via internet 

Fig. 30: Dit meisje gebruikte sociale media om haar te overwinnen. Facebook (2015)  

Uit bovenstaande tekst (zie 7.3.4.1) kwam al een voorbeeld van online depressiebehandeling 
aan bod, namelijk gecomputeriseerde CGT (de Graaf et al. 2007). Er zijn verschillende 
voorbeelden van gecomputeriseerde CGT bij depressie. Zo zijn Interactive Voice Response 
(IVR), coping (COPE) Blended-care met Beating the blues en blibliotherapie gekende 
toepassingen van gecomputeriseerde CGT. Deze voorbeelden worden in wat volgt in nader 
detail besproken. Belangrijke noot om te vermelden is dat onderstaande resultaten  betrekking 
hebben over online depressiebehandeling bij personen in het algemeen. Er werd geen 
literatuur gevonden voor specifiek adolescenten. Dit gegeven zal in de discussie (zie 8.) verder 
besproken worden. 

IVR, een afkorting van Interactive Voice Repsonse, is een telefonietechnologie waarbij de 
patiënt via een druktoets antwoord kan krijgen op zijn vragen. Dit is een voorbeeld van 
zelfhulpbehandeling aangezien de interactie tussen patiënt en computer afhangt van wat de 
patiënt intoetst. Op deze manier kan zelfhulp op maat worden aangeboden (de Graaf et al., 
2009). Een ander voorbeeld van gecomputeriseerde CGT gericht op depressie is COPE. Dit 
bestaat uit een video, negen boekjes en elf IVR-telefoongesprekken. Wanneer de patiënt zijn 
toestand van depressie verslecht of suïcideplannen rapporteert, wordt hij aangespoord om 
contact op te nemen met de huisarts (de Graaf et al., 2009). 

Blended-care, is een andere vorm van depressiebehandeling. Hier wordt zowel online zorg als 
face-zorg aangeboden (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014; Riper, 2009). Dit heeft 
als voordeel dat het gestandaardiseerde aanbod van de online behandeling gecombineerd kan 
worden met direct contact, zodat er dan meer individualistisch kan worden gewerkt (Smeets, 
Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014; Riper, 2009; Trimbos Instituut, 2009). Een voorbeeld 
van Blended-care is ‘Beating The Blues’ en bibliotherapie. Beating The Blues is een vorm van 
gecomputeriseerde CGT die plaatsvindt in het ziekenhuis. Deze sessies in het ziekenhuis zijn 
interactief en op maat van de patiënt. De patiënt moet voorbereid, door het maken van 
huiswerk, naar het ziekenhuis komen. Na de zelfhulpbehandeling in het ziekenhuis wordt zijn 
werk besproken met een hulpverlener zoals bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige 
(de Graaf et al. 2007). Bibliotherapie is een andere mogelijke behandeling van depressie onder 
de vorm van zelfhulptherapie (de Graaf, et al. 2007). Zo wordt er een gestandaardiseerde 
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psychologische behandeling aan de patiënt aangeboden die zelfstandig of met beperkte 
begeleiding kan worden uitgevoerd. Het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt kan een 
zelfhulpboek, app, cd-rom of video zijn (Cuijpers, Voordouw & Willemse, 2004). 

Nog een bekend voorbeeld van online depressiebehandeling is de internettherapie via 
chatbehandeling. Hierbij communiceren patiënt en therapeut via het internet met elkaar (de 
Graaf et al. 2007). Deze communicatie via het internet kan via sociale media gebeuren. 
Facetimen, chatten en blog of forum zijn mogelijke voorbeelden van communicatiemedia. 
Belangrijk hier is te beseffen is dat deze media geen eenrichtingverkeer zijn, maar 
gecommuniceerd wordt met elkaar. 

Naast deze voorbeelden zijn de voorbeelden van de geïnduceerde preventie via de sociale 
netwerksites ook van toepassing (zie 7.2.4.1). 

7.3.5.2 Depressiebehandeling via apps 

Verder zijn er ook nog talrijke depressie-apps die als behandeling voor depressie kunnen 
dienen. Shen et al. (2015) heeft recent het aanbod aan apps voor depressie onderzocht. Zo 
bestudeerde hij alle apps omtrent depressie die ter beschikking waren in de AppStore van 
Apple en de PlayStore van Android.  Shen et al. gebruikten twee inclusie criteria voor het 
onderzoek van de Apps: 1) de apps moesten gefocust zijn op depressie en 2) moesten 
beschikbaar zijn voor mensen die zichzelf identificeerde als depressief. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat er in totaal 1054 apps waren aangaande depressie. Slechts 23% hiervan, namelijk 
243 apps, voldeed aan de bovenstaande inculsiecritera.  

Er is dus een groot scala aan apps ter beschikking voor mensen met een depressie. Maar elke 
app is verschillend. Zo hebben al deze verschillende depressie-apps verschillende doelen. De 
meest voorkomende doeleinden van depressie-apps zijn volgens Shen et al. (2015): 

1) therapeutische behandeling 
2) psycho-educatie 
3) medische beoordeling  
4) symptoomcontrole 

 
Elk doel wordt op een verschillende manier aangeboden. Voor therapeutische behandeling 
werd audiotherapie het meest gebruikt. Vormen van audiotheraptie zijn: hypnose, 
muziektherapie, brainwave therapie en natuurgeluiden. Andere toepassingen bij de 
therapeutische behandeling zijn yoga, ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken, 
vaardigheden aanleren voor cognitieve gedragstherapie en dieet. 
  
De apps met het doel psycho-educatie worden vooral via e-books, adviezen, cursussen, 
tijdschriften en lessen aangeboden. Daarnaast worden de apps met het doel medische 
beoordeling vooral via vragenlijsten en screeningen aangeboden. 
 
Tot slot worden de apps voor symptoomcontrole aangeboden via een online dagboek, een 
opvolging van de levensstijl en gemoedstoestand en een checklist. Ondersteunende apps 
geven hulp door de gebruiker door te verwijzen naar een hulpverlener of naar  een forum. 
72.4%, van de apps werd gekenmerkt door een gebruikersinterface, dit maakt interactie tussen 
smartphone en gebruiker mogelijk. Meer dan de helft van de apps bestonden uit alleen tekst 
en 14.4% van de apps gebruikt meerdere vormen van media (Shen et al., 2015). In 
onderstaande taartdiagram ziet men de verdeling van depressie-apps per functie. 
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Fig. 31 Verdeling van depressie-apps per functie.  Shen et al. (2015) Finding a Depression App; A review and Content Analysis of 
the Depression App Marketplace. Geraadpleegd op 15 december 2015 via 
http://mhealth.jmir.org/article/viewFile/mhealth_v3i1e16/2  

Hoewel veel depressie-apps op de markt zijn, is het niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de 
app die bepalend is voor zijn effectiviteit. Deze effectiviteit wordt in onderstaande paragraaf 
van naderbij besproken. 

7.3.6 Effectiviteit van sociale media als depressiebehandeling bij adolescenten 

Uit bovenstaande cijfers, van het huidige aanbod aan online depressiebehandeling, kunnen er 
veel conclusies getrokken worden. Belangrijk is dat volgende cijfers gebaseerd zijn op de studie 
van Shen et al. (2015) en dat deze cijfers zullen wijzigen in de toekomst. Het is enkel een 
maatstaf om een zicht te hebben op de talrijke apps op de markt. Gezien het grote aanbod aan 
depressie-apps (1054 apps) is het als persoon niet gemakkelijk om een niet-depressie-
specifieke-app (811 apps) van een specifieke-depressie-app (243) te onderscheiden. Daarnaast 
blijft het aanbod aan een specifieke-depressie-apps echter nog steeds groot, namelijk 243 
apps, waardoor het niet gemakkelijk is om een keuze te maken in dit massa aanbod. De vraag 
wordt echter gesteld hoe het net komt dat er zoveel depressie-apps beschikbaar zijn. Uit 
onderzoek (Shen et al., 2015) is gebleken dat de huidige depressie-apps geen grote middelen 
en vaardigheden als programmeur eisen. Hierdoor is er een lage toetredingsdrempel tot de 
markt van de depressie-apps (Shen et al., 2015). 

Een van de doelstellingen van een depressie-app is de toegang tot evidence-baced 
behandeling bij depressieve patiënten vergroten. Echter is uit onderzoek (Shen et al., 2015; 
Cairns, Yap, Reavley en Jorm, 2015) gebleken dat het huidige aanbod aan apps niet voldoen 
aan evidence based criteria.  Zo blijkt uit het onderzoek van Shen et al. (2015) dat de app-
ontwikkelaars zelf heel weinig kennis hebben over depressie en depressiebehandeling. Ook is 
er een groot tekort aan evaluaties van de apps. Zo waren er bijvoorbeeld 1536 depressie-apps 
beschikbaar in 2013 en zijn er slechts 32 artikels gepubliceerd omtrent evaluatie en 
effectiviteit van depressie-apps (Shen et al., 2015). 

In het onderzoek van Shen et al. (2015) werd ook de bronvermelding bij iedere app 
gecontroleerd. Maar slechts 38.3% van de apps vermeldde een gedetailleerde bron. Dit is een 
onrustwekkend en problematisch percentage als men weet dat deze apps eigenlijk een 
aanvullende manier van gezondheidszorg zijn. Mensen kunnen dus moeilijk betrouwen op 
deze apps omdat ze niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn of tekortkomen in 
informatie. Nochtans beweert 20% van de te betalen apps dat ze de depressie zullen 

http://mhealth.jmir.org/article/viewFile/mhealth_v3i1e16/2
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behandelen of genezen.  Deze bewering vormt een potentieel gevaar voor de consument. De 
patiënt zal geloven dat de app zeker zal werken, maar eigenlijk is de kans groot dat de app 
foutieve informatie bevat. De gevolgen hiervan kunnen voor de consument hypochondrie, 
verhoging van angst, kopen van schadelijke medicatie of onderbehandeling zijn (Shen et al., 
2015). Er moet dus zeker aandacht komen voor de kwaliteit van de apps aangezien de 
toetredingsbarrières bijna onbestaande zijn (Shen et al., 2015). Jammer genoeg is het toezicht 
op de kwaliteit van de apps een bijna onmogelijk streven, omdat het ons ook doet denken aan 
de overvloedige informatie van ziekten en symptomen die via het internet te vinden zijn. 
Kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde, hulp aanbieden via sociale media aan jongeren 
met een depressie blijkt zoals vechten tegen de bierkaai.  

Als we de effectiviteit bij verschillende apps specifiek bekijken, vinden we volgende resultaten. 
Shen et al. (2015) toonden aan dat medische beoordeling, de meest betrouwbare vorm is 
binnen het aanbod aan depressie-apps. Dit komt omdat deze apps bijna allemaal een 
bronvermelding hadden. Ook is er uit dit onderzoek gebleken dat medische beoordeling helpt 
om de drempel naar eerste lijn gezondheidszorg te verlagen. Dit komt omdat depressie vaak 
een ondergedecteerd gezondheidsprobleem is.  Met deze medische beoordeling worden de 
mensen gescreend en helpt het om mensen te identificeren met psychische problemen. 
Aangezien de mensen hun medische beoordeling zelf ondervonden hebben via een app, zal de 
drempel tot het zoeken naar professionele gezondheidszorg dalen. Deze medische beoordeling 
kan dus zowel een vorm van preventie als behandeling inhouden. 

De audiotherapie apps zijn niet wetenschappelijk bewezen effectief te zijn voor depressie. 
Systematische beoordelingen en meta-analyse van bestaand onderzoek leveren gemengde 
resultaten op over de effectiviteit van dit soort interventies. Hier is dus nood aan verder 
onderzoek (Shen et al., 2015). 

Gecomputeriseerde CGT, blijkt wel een effectieve behandeling te zijn voor depressie (Smeets, 
Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014). Echter is de effectiviteit wel afhankelijk van de steun 
en in de inhoud van de interventie (Shen et al., 2015). Andere onderzoekers beweren zelfs dat 
gecomputeriseerde CGT’s effectiever zijn dan de traditionele behandeling (de Graaf et al. 
2007). Een chatbehandeling waarbij jongeren anoniem en individueel met professionals 
kunnen praten, bleek uit onderzoek van  Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon (2014) ook 
effectief te zijn.  

Wat nog een invloed heeft op de effectiviteit van deze depressiebehandelingen, zoals apps en 
gecomputeriseerde CGT, is het gebruik van de online depressiebehandelingen en de 
therapietrouw. Zo werd het gebruik van e-health bestudeerd (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld 
en Boon, 2014) en kwam men tot de conclusie dat e-health in de eerstelijn gezondheidszorg 
nog niet veel gebruikt wordt. Dit lijkt ook niet snel te veranderen aangezien er onvoldoende 
financiering geboden wordt van de overheid en organisaties om deze nieuwe 
behandelingsvorm te implementeren (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014). Als de 
depressie-apps en gecomputeriseerde CGT dan toch gebruikt worden, is het vooral in de nulde 
lijn van de gezondheidszorg (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014). 

Het grote nadeel in het gebruik van deze depressiebehandeling via sociale media is echter de 
therapietrouw. Zo is de therapietrouw bij deze apps en gecomputeriseerde CGT laag. Dit zorgt 
ook voor een verlaagde effectiviteit. Dit is echter een opvallend gegeven aangezien er zoveel 
mensen aan digitale media gekluisterd zijn. (zie 7.1.1.2) Wat de precieze oorzaken zijn van 
deze lagere therapietrouw is nog onduidelijk (Rooijen, Zwikker en van Der Vliet, 2014). Een 
mogelijke oorzaak zou de vrijblijvendheid kunnen zijn. Online hulpverlening vraagt veel 
zelfstandigheid en zelfdiscipline van de gebruikers omdat ze zeer vrij zijn in het gebruik. Zo 
blijkt de uitval dan ook lager te zijn bij interventies waarbij enige vorm van begeleiding wordt 
geboden (Rooijen, Zwikker en van Der Vliet, 2014). Een voorbeeld hiervan is Blended-care. 
Deze heeft een hogere therapietrouw en is bijgevolg ook effectiever (Trimbos Instituut, 2009). 
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Om dus bij de depressie-apps, IVR en COPE een betere therapietrouw te verkrijgen, zou dus 
enig ondersteunend contact met een hulpverlener werken (de Graaf et al. 2007; Sorbi & Riper, 
2009). 

7.3.7 Samenvatting depressiebehandeling via sociale media 

Depressiebehandeling via sociale media is een nieuwe behandelingsvorm met interessante 
mogelijkheden (de Graaf et al., 2009). Zo zal het wellicht een mogelijke brug kunnen bieden 
voor de huidige onderbehandeling (Ormel, Bartel en Nolen, 2013) van depressie, en kan het 
aantrekkelijk alternatief of complementaire benadering zijn voor farmacotherapie (de Graaf et 
al., 2009) en zorgt het voor een laagdrempelige zorg waarbij taboes hopelijk zullen 
verminderen.  

Ondanks de interessante mogelijkheden moet het gebruik naar deze nieuwe 
behandelingsvormen nog wel nader worden onderzocht aangezien de algemene effectiviteit 
van de apps en gecomputeriseerde CGT nog steeds in vraag wordt gesteld. Zo is de effectiviteit 
van e-mental-health vooral aangetoond voor zelfhulptherapie (Riper, 2009). 

Het gebruik van online depressiebehandeling vindt momenteel nog vooral in de nulde lijn van 
de gezondheidsector plaats. Daarom moet de inzetbaarheid van het aanbod aan online 
depressiebehandeling nader onderzocht worden zodat het later ook in de eerstelijnspraktijk 
kan gebruikt worden (Riper, 2009). De digitalisering zal blijven voortgaan, dus moet er zeker 
onderzoek gedaan worden aan hoe deze digitalisering op een effectieve en efficiënte manier in 
de gezondheidszorg algemeen kan worden geïmplementeerd (Riper, 2009; Smeets, Abello, 
Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014; de Graaf et al. 2009, Cairns, Yap, Reavley en Jorm, 2015; Sorbi 
en Riper, 2009; et al). 

De voortzetting van de digitalisering brengt ook zorgen met zich mee. Als de markt van de 
gezondheidszorg-apps blijft groeien, zal het voor de gebruiker steeds moeilijker worden om 
een geloofwaardige en betrouwbare app te vinden. Er moeten van bovenhand dus dringend 
inspanningen gedaan worden om voorwaarden te koppelen aan de toetreding tot de 
‘Appmarkt’. Daarbovenop moet er meer controle zijn op de legitimiteit, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en beoordeling van de apps. Want bestaande kwaliteitsrichtlijnen voldoen 
niet om verschillende aspecten van e-health te beoordelen van inhoud en techniek. (Smeets, 
Abella, Vlasveld en Boon, 2014).  Een betere controle is belangrijk zodat de consument met 
vertrouwen een app kan gebruiken om zijn depressie te screenen of te behandelen. Ook 
vermeld Shen et al. (2015) dat het in de toekomst nodig zal zijn om te denken aan een wet om 
de gebruikers en app ontwikkelaars te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing 
kunnen zijn bij de aansprakelijkheid van een zelfmoord.  
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8 Discussie 
 

Het doel van deze bachelorproef was om de invloed van sociale media op depressie bij 
adolescenten te bestuderen en hier een conclusie uit te trekken. Dit werd gedaan door 
literatuur te onderzoeken die een antwoord gaven op volgende deelvragen:  

1) Welke rol kan sociale media spelen als aanleiding tot depressie bij adolescenten?  

2) Kan sociale media preventief werken voor een depressie bij adolescenten?  

3) Kan sociale media ingezet worden als behandelingsvorm voor een depressie bij 
adolescenten? 

In onderstaande tekst vindt men de resultaten op deze deelvragen, aangevuld met 
aanbevelingen en beperkingen van deze bachelorproef.  

8.1 Deel 1: Sociale media, aanleiding tot depressie? 

8.1.1 Resultaten 

Een belangrijke vraag die we ons kunnen stellen is of sociale media ervoor zorgen dat er meer 
aanleiding is tot depressie bij jongeren. In deze bachelorproef is gebleken dat de aanleiding tot 
een depressie wel degelijk beïnvloedbaar kan zijn door sociale media, gezien de negatieve en 
positieve gevolgen van het sociale media gebruik (Nationale Academie voor Media & 
Maatschappij, 2012; Strickland, 2014; Mozes, 2015; Vlogaert, 2015; et al.). Het is de uitdaging 
voor de gezondheidszorg om een evenwichtig resultaat te beogen door het correct inzetten 
van sociale media in de toekomst. Een belangrijk punt dat hulpverleners in de gaten moeten 
houden bij deze sociale media interventies is het zogenaamde sociaal isolement dat kan 
ontstaan door sociale media gebruik. Over het fenomeen sociaal isolement zijn echter veel 
tegenstrijdheden te vinden in de vakliteratuur. Zo wordt zowel bij de bespreking van de 
positieve als de negatieve aspecten van sociale media (zie tabel 3) sociaal isolement 
besproken. Zo kunnen sociaal angstige jongeren via sociale media makkelijkere contacten 
leggen (Maijala, 2012; Pijpers, 2012) wat kan bijdragen tot betere vriendschappen. Ondanks 
dit, blijft sociale media een internettoepassing die via de smartphone of computer dient 
gebruikt te worden. De adolescent blijft dus sowieso gebonden aan zijn scherm en dat maakt 
dit er ook eenzaamheid en sociaal isolement kan ontstaan door het verplaatsen van de 
leefwereld naar een online omgeving (Maijala, 2012). Niet alleen het sociaal isolement is een 
voorbeeld van een tegenstrijdigheid. Zo kan ook de zelfexpressie met zijn mogelijke gevolgen 
via sociale media zowel negatief als positief zijn (Nationale Academie voor Media & 
Maatschappij, 2012). Via de zelfexpressie op sociale media kunnen jongeren hun talenten 
uiten en ook een bepaalde identiteit opbouwen (Childfocus, 2015; Nationale Academie voor 
Media & Maatschappij, 2012; CBS, 2015). Dit is op zich zeer positief voor adolescenten 
aangezien de adolescentie gekenmerkt wordt door een grote verandering naar volwassenheid 
waarbij het uitbouwen van de identiteit belangrijk is (WHO, 2015). Anderzijds kan deze 
zelfexpressie leiden tot negatieve gevolgen. Zo zal er vaak een geïdealiseerde voorstelling van 
het leven op de sociale media worden geprofileerd (Vlogaert, 2015). Aangezien er sprake is 
van sociale vergelijking kan deze geïdealiseerde voorstelling een lager zelfbeeld, onzekerheid 
en lagere eigenwaarde veroorzaken (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). 

Om eenduidig antwoord te geven op de deelvraag of het gebruik van sociale media aanleiding 
geeft tot depressie bij adolescenten is er echter meer wetenschappelijk onderzoek en 
nuancering nodig. In onderstaande tekst wordt deze nood aan onderzoek en nuancering 
verder besproken.  
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8.1.2 Aanbevelingen en nuancering 

Op basis van dit literatuuronderzoek kan vastgesteld worden dat het belangrijk kan zijn om 
jongeren bewust te maken van de mogelijke negatieve en positieve gevolgen van sociale 
media bij adolescenten. Zo kan men op scholen voorlichting geven omtrent het gebruik van 
sociale media. Hierin kunnen verpleegkundigen een belangrijke rol spelen, gezien hun 
maatschappelijke rol en expertise in gezondheidsvoorlichting. Zo kunnen verpleegkundigen via 
het CLB deze voorlichtingsles komen geven op school. In deze cursus, die bij voorkeur in de 
eerste graad van de middelbare school zou gegeven worden, kunnen volgende items (Maijala, 
2012) aanbod komen:  

1) Kritisch leren omgaan met informatie van anderen op sociale media 
2) Veiligheid en privacy met aandacht voor eigen profiel  
3) Omgaan met de negatieve aspecten van sociale media zoals hoe omgaan met 

afwezigheid van beloning (vb. Hoe ga ik ermee om als ik ‘slechts‘ 22 vind-ik-leuks krijg 
en mijn vriendin 189 vind-ik-leuks?) En hoe omgaan met sociale vergelijking (Maijala, 
2012). 

4) Is er ook plaats voor slecht nieuws/verdriet op sociale media? 
 

Naast deze mogelijke praktische aanbeveling van een gezondheidsvoorlichtingsles in het 
middelbaar onderwijs moet er ook een nuancering gemaakt worden over het mogelijke 
causale verband tussen sociale media gebruik en depressie. Als er effectief sprake zou zijn van 
een causaal verband tussen sociaal media gebruik bij adolescenten en diagnose van depressie 
bij deze doelgroep, dan is dit voor onze maatschappij een ernstige kwestie, gezien het hoge 
actieve gebruik (GlobalWebIndex, 2015) van sociale media bij adolescenten. Gelukkig is het 
ontstaan van een depressie afhankelijk van veel meer factoren (Stolk, 2015) en kan dit dus niet 
enkel herleid worden naar het sociale media gebruik. Men kan zich dus de vraag stellen of dat 
een adolescent met een depressie ook niet depressief zou geworden zijn indien hij/zij niet 
actief was op sociale media. Toekomstig onderzoek naar het mogelijke causale verband tussen 
depressie en sociale media gebruik bij adolescenten is dus aangewezen.  Vooral de 
hoeveelheid van gespendeerde uren aan sociale media in relatie met het meer voorkomen van 
depressie bij adolescenten lijken volgens mij interessante denkpistes te zijn voor nieuw 
onderzoek. Dit toekomstig onderzoek zou dan bijvoorbeeld retrospectief kunnen gebeuren, 
waarbij men kijkt naar het verband tussen een depressie en het aantal uren dat deze 
adolescent spendeert per dag aan sociale media (met natuurlijk in het achterhoofd houdend 
dat andere determinerende factoren aan de basis kunnen liggen van een depressie) en waarbij 
men onderzoekt welke adolescenten vatbaarder (welke persoonlijkheidskenmerken) zijn voor 
de negatieve factoren van het gebruik van sociale media. Daarbovenop wordt de bedenking 
gemaakt of deze mogelijke onderzoeken wel haalbaar zouden zijn. Zou er bijvoorbeeld 
vandaag de dag nog een experimenteel onderzoek kunnen gedaan worden (met een goede 
steekproef) om het verschil tussen wel of geen sociale media gebruik te meten? Naar mijn 
aanvoelen zijn er té weinig mensen die géén sociale media gebruiken om een krachtig (zuiver) 
significant verschil aan te tonen, zeker gezien de grote mate van mogelijk verstorende 
variabelen. De relevante vraag is hier ‘Welke onderzoeken zijn geschikt om deze conclusies 
omtrent de causaliteit van het gebruik van sociale media en depressie aan te tonen?’. 
 
8.2 Deel 2: Sociale media en depressiepreventie 

Ondanks vele negatieve aspecten van het gebruik van sociale media zijn er ook positieve 
effecten aan verbonden. Zo bieden sociale media ook zeer veel mogelijkheden qua preventie 
en behandeling, omdat bekend is dat sociale media echt populair zijn bij adolescenten 
(GlobalWebIndex, 2015). De doelgroep adolescenten is dus te bereiken via de sociale media. 
En aangezien depressie nog steeds een zeer taboegevoelig onderwerp is bij jongeren (van 
Hublet, Vereecken en Maes, 2010), bieden sociale media de mogelijkheden om deze 
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adolescenten met depressieve problemen laagdrempelig en anoniem te bereiken (Sorbi & 
Riper, 2009). Zo is het volgens Robinson et al. (2015) een uitdaging om als 
gezondheidsvoorlichter en hulpverlener een manier te vinden om de professionele expertise 
en sociale media op een juiste manier te integreren, want de weg naar hulp, op maat van de 
persoon zelf, zou er moeten zijn voor iedereen, los van alle drempels en taboes (Pauwels, 
Impens en Aerts, 2013).  

Deze integratie en alternatieve manier van hulpverlening kan worden aangeboden via online 
depressiepreventie. Uit deze bachelorproef is gebleken dat er aandacht is voor de preventie 
van depressie via sociale media. Deze zijn veelbelovend en kunnen eventueel zorgen dat het 
aantal depressies of toch op zijn minst depressieve klachten bij adolescenten zullen dalen 
(Sorbi & Riper, 2009).  Echter concluderen ook alle studies (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld & 
Boon, 2014; Christenen, Batterham & O’Dea, 2015; Robinson et al. 2015, Riper, H., van 
Ballegooijen, W., Kooistra, J. & de Wit, J. 2013; Sorbi&Riper, 2009; Shen et al. 2015; et al.) dat 
er nog meer onderzoek naar de effectiviteit van e-health en online depressiepreventie in het 
algemeen moet gebeuren en zorgen deze nieuwe vormen van depressiepreventie voor 
verdere nuancering en tot enkele punten van discussie. Deze worden in onderstaande tekst 
besproken.   

8.2.1 Resultaten  

Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn om 
adolescenten preventief te bereiken via sociale media om de strijd tegen depressie aan te 
gaan. Dit kan gebeuren via web-applications en de sociale netwerksites. Zo is er de 
automatische doorschakeling van websites (Pauwels, Impens & Aerts, 2013), de zelfexpressie 
van adolescenten via sociale netwerksites (Kattalai Kaisalam, 2015), de inschakeling van 
moderatoren om personen met ‘depressief getinte’ profielen van sociale netwerksites te 
benaderen (Kattalai Kaisalam, 2015;  Pauwels, Impens & Aerts, 2013), de talrijke  screeningen 
gericht op depressie (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014) en het aanbod aan depressie-
apps via de smartphone (Shen et al., 2015). In onderstaande tekst worden deze 
preventiemogelijkheden besproken en genuanceerd. Verder worden er ook aanbevelingen 
gegeven.  

8.2.2 Aanbevelingen en nuancering 

Een mogelijkheid van depressiepreventie via internet is de automatische doorschakeling van 
websites. Zo zijn er sociale netwerksites die automatisch doorschakelen naar een hulppagina 
indien er ‘suicide’ of ‘zelfmoord’ in de zoekbalk wordt ingegeven. Onderzoek naar effectiviteit 
hiervan is echter aangewezen (Pauwels, Impens & Aerts, 2013), gezien deze vandaag nog 
ontbreekt. 

Ook kunnen sociale netwerksites zoals Tumblr, Facebook, Twitter, Pinterest en Instagram 
gebruikt worden om als adolescent via het online profiel hun depressieve gedachtegang te 
tonen via foto’s, quotes en statussen. Deze zelfexpressie is een mogelijk positief gevolg van het 
gebruik van sociale media (Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 2012). In het 
artikel van Kattalai Kailasam (2015) worden er echter kritische, praktische en ethische 
bedenkingen geformuleerd bij het feit of het in de toekomst mogelijk zou zijn om als 
hulpverlener de statussen op Facebook of andere sociale media te gebruiken om mensen met 
depressie of suïcidale gedachten te benaderen. Hierbij wordt de kritische bedenking gemaakt 
of er om te beginnen wel degelijk aandacht wordt gegeven én in welke mate er aandacht kan 
worden gegeven aan de profielen die beheerd worden door een mogelijks depressief of 
suïcidaal persoon. Onderzoek naar de benadering van adolescenten die een ‘depressief getint’ 
profiel hebben moet verdere effectiviteit kunnen bieden. Daarenboven stelt men zich de vraag 
of de beheerders van sociale media voldoende geschoold zijn om op een effectieve en 
passende manier ondersteuning te bieden aan mensen die een hoog risico lopen om een 
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suïcidepoging te ondernemen (Robinson et al., 2015). Zo is het niet gemakkelijk om de emoties 
van statussen, foto’s of quotes op sociale netwerken te analyseren of te identificeren, 
aangezien emoties afhankelijk zijn van een specifieke situatie, evenement of gemoedstoestand 
en sarcasme of ironie moeilijk te identificeren is op een contextloze wijze (Kattalai Kailasam, 
2015). Het wordt dus geen gemakkelijke opgave om de stemming van de posts op SNS te 
linken aan een depressief of suïcidaal persoon. Om onderscheid te maken tussen een 
‘depressief getint’ profiel of een ‘gezond’ profiel lijkt het mij dan ook cruciaal dat er hier 
opgeleide hulpverleners worden voor ingeschakeld die hier subtiel kunnen op inspelen. Nog 
een andere kritische bedenking die er wordt gemaakt, is dat niet alle profielen op SNS 
openbaar zijn (Kattalai Kailasam, 2015). Hoeveel mensen worden er dan echt bereikt via een 
openbaar profiel en hoeveel adolescenten worden er mislopen door de privé-instellingen? Het 
lijkt mij dan ook erg zinvol om bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek hier aandacht aan te 
schenken, waarbij men ook de grenzen van de hulpverlener beter moet definiëren. Tot welke 
hoogte kan én mag je (volgens wettelijke kaders) mensen in nood helpen en ze persoonlijk 
benaderen, als ze zelf geen vragende partij zijn? 

Ook liggen er ook nog ethische problemen zoals privacy aan de grondslag van al deze 
interventies via SNS (Robinson et al., 2015). Zo kan de aangeboden hulp van de moderatoren 
van het CPZ (Pauwels, Impens & Aerts, 2013) dat ingeschakeld wordt op basis van een risicovol 
openbaar profiel mogelijks aanvallend overkomen of kan de profieleigenaar een 
spionagegevoel ervaren. Het gebruik van de moderatoren die door het CPZ worden ingezet 
zorgt dus voor bedenkingen. In het onderzoek van Kattalai Kailasam (2015) wordt dan ook 
gesproken van een groot ethisch dilemma op vlak van privacy en vertrouwen enerzijds en 
observatie en interpretatie anderzijds. De uitdaging van het toekomstige zorgsysteem zal erin 
bestaan de juiste noden voor de patiënten te identificeren en hulp aan te bieden op een 
moderne, maar voldoende ondersteunende (liefst preventieve) en wetenschappelijk 
onderbouwde manier (m.a.w. evidence-based medicine).  

Een ander voorbeeld van online depressiepreventie zijn de screeningen (Christenen, 
Batterham en O’Dea, 2014). Screeningen op zelfmoord en depressie lijken goed bedoeld om de 
adolescent alert te maken. Echter wordt de kritische bedenking gemaakt of de uitkomsten van 
deze screeningen ook niet risico-inducerend kunnen zijn. Wat als de reactie van de adolescent 
is, ‘Zie je, de test zegt dat ik depressief ben dus ik kan maar beter zelfmoord plegen’? Dit lijken 
mij mogelijke gedachtegangen die niet over het hoofd mogen gezien worden. Daarom is het 
belangrijk om waakzaam te zijn over de apps en websites die zelftesten en screeningen 
aanbieden om de kans op depressie en zelfmoord te bekijken (Christenen, Batterham en 
O’Dea, 2014). Er is behoefte aan extra betrouwbaar gecontroleerd onderzoek dat nagaat of 
zelfmoordscreeningen effectief zijn voor het verminderen van suïcidale ideaties en suïcidaal 
gedrag. Ook is er onderzoek nodig voor welke doelgroep of risicovolle groep dit nuttig en 
effectief kan zijn (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014). Zo is een onderzoek naar het  effect 
van de resultaten van deze screeningen op de adolescent ook aanbevolen.  

Tot slot zijn er de depressie-apps die kunnen worden gebruikt via de smartphone. Wat betreft 
deze huidige markt aan depressie-apps kunnen er veel bedenkingen en opmerkingen gemaakt 
worden. Als eerste is er het feit dat deze markt zeer ongecontroleerd te werk gaat (Shen et al., 
2015). Iedereen die kennis heeft van programmeren kan bij manier van spreken een depressie-
app ontwikkelen. De toetredingsbarrières lijken miniem te zijn. Bovendien is er weinig 
wetenschappelijke onderbouwing van de depressie-apps (Shen et al., 2015; Robinson et al., 
2015), ondanks de veel belovende beschrijvingen  van de apps (Shen et al., 2015). Het lijkt me 
ethisch moeilijk te verantwoorden, aangezien het gaat over de gezondheid van gebruikers. 
Daarbij zie ik in commerciële, ongefundeerde app-technologieën een mogelijke valkuil met een 
vergelijking van ‘kwakzalverij’ in de middeleeuwen. Zo kan het beloven van gewenste 
gezondheidsresultaten bij deze apps een soort van bedrog zijn aan de geneeskunde. Misschien 
heeft deze nieuwe ‘gezondheidsappmarkt’ nood aan nieuwe beroepsprofielen: zoals 



65 
 

apothekers opgeleid worden om farmacotherapeutische middelen te ontwikkelen, zouden er 
dan ‘App’othekers moeten worden opgeleid om apps te ontwikkelen en op de markt te 
brengen. Of misschien kunnen er wel ‘App’roved label’-apps gemaakt worden, een app met 
een label dat een bepaald kwaliteitscertificaat vertegenwoordigd, zodat artsen dit kunnen 
voorschrijven. Via dit voorschrift kan er doelgericht en individueel te werk gegaan worden om 
adolescenten te begeleiden met hun depressie. Op deze manier zou er mogelijks een 
gelegaliseerde en dus betrouwbare en ethisch onderbouwde markt kunnen ontstaan. Deze 
nood aan duidelijke protocollen en ethische normen voor depressiepreventie via sociale media 
wordt ook in verschillende onderzoeken (Robinson et al. 2015; Shen et al. 2015; Christenen, 
Batterham & O’Dea, 2015; Kattalai Kailasam, 2015) benadrukt. Deze zijn nodig om ervoor te 
zorgen dat de interventies gericht op depressie via sociale media veilig ontwikkelend worden 
en goed geïmplementeerd zullen worden. In het artikel van Robinson et al. (2015) wordt wel 
vermeld dat er momenteel in Australië en Verenigde Staten gewerkt wordt aan richtlijnen voor 
dit soort preventie. De daaropvolgende implementatie van deze richtlijnen zal een belangrijke 
stap zijn om een verbetering te realiseren op vlak van veiligheid en privacy (Robinson et al. 
2015). Bij deze standaardisering kan het interessant zijn om de visies van de verschillende 
betrokken partijen (namelijk de hulpverlener, patiënt, sociale media) te integreren om zo 
optimaal te voldoen aan de noden van onze kwetsbare doelpopulatie. 

Verder lijkt het me zinvol om onderzoek te doen naar de distributie van depressie-apps bij 
adolescenten. Zijn er soorten apps die meer gebruikt worden bij adolescenten in vergelijking 
met een andere leeftijdscategorie? Wordt bijvoorbeeld psycho-educatie meer gebruikt dan 
medische beoordeling? Dit inzicht is ontzettend belangrijk voor de toekomstige uitdaging om 
het bereik van preventieve sociale media interventies bij adolescenten te verhogen. Want als 
online depressiepreventie echt een impact wilt hebben op de volksgezondheid, dan moet er 
gewerkt worden aan een grootschalige implementatie. Er zal epidemiologisch onderzoek 
moeten plaatsvinden om de meest optimale risicoprofielen gelinkt aan de specifieke 
depressiepreventie (vb. welke adolescenten gebruiken welke depressie-app het meest) te 
ontdekken zodat deze ook in de praktijk toegepast zullen worden. Dit epidemiologisch 
onderzoek op maatschappelijk niveau is een belangrijk punt om ook los te kunnen komen van 
‘de individuele’ jongere. Wanneer deze uitdagingen met succes worden aangegaan zal 
preventie een nog grotere rol kunnen spelen bij het verminderen van de ziektelast van 
depressie (Cuijpers, Smit en Beekman, 2010).  

Over het algemeen kwamen er veel aanbevelingen tot verder onderzoek naar effectiviteit van 
online preventie-interventies, zoals universele en geïnduceerde preventie, naar voren in de 
bestudeerde literatuur (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld & Boon, 2014; Christenen, Batterham 
& O’Dea, 2015; Robinson et al. 2015, Riper, H., van Ballegooijen, Kooistra & de Wit, 2013; 
Sorbi&Riper, 2009; Shen et al. 2015; et al.). Er is nog te weinig inzicht in de exacte effectiviteit 
van de preventie interventies gericht op depressie via sociale media. Dit kan mogelijks komen 
omdat e-health en apps een recent gegeven zijn en omdat er gewoon te weinig studies naar de 
effectiviteit gedaan zijn gezien het moeilijke onderzoeksopzet (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld 
en Boon, 2014). Zo brengt e-health een behoefte met zich mee om te innoveren in onderzoek, 
aangezien de markt van sociale media voortdurende ontwikkeling kent op hoog tempo. Dit lijkt 
moeilijk om via traditionele studies, zoals randomized controlled trials, te onderzoeken. Deze 
onderzoeken vragen veel tijd om datagegevens te verwerken en goede resultaten te 
verkrijgen.  Een mogelijk nieuw onderzoeksgebied ligt in het veld van de ‘big data’. Zo kan het 
raadplegen van de massale berichten op sociale media, via kernwoord gebaseerde logaritmen, 
nieuwe inzichten leveren (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014). Gezien de weinige 
studies naar de effectiviteit naar de online interventies gaan er implementatiekansen verloren 
en ontstaat het risico dat interventies of apps niet meer innovatief zijn op het moment dat het 
gelanceerd wordt op de markt (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014). Dit kan het 
huidige overaanbod aan depressie-apps mogelijks verklaren. Bij de app-ontwikkelaars zou er 
ook bewustwording moeten zijn van het mogelijks ‘schadelijk’ karakter van hun apps en is het 



66 
 

aanbevolen om voorafgaand multidisciplinair overleg te plegen met de gezondheidssector (en 
liefst ook met de patiënten) om de (te verwachten) negatieve gevolgen van de app te 
voorkomen.  

8.3 Sociale media en depressie behandeling  

Aangezien een depressie een zeer grote ziektelast heeft (Nationaalkompas, 2014) is het zeer 
belangrijk dat er goede behandelingen voor adolescenten worden aangeboden in de 
gezondheidszorg. Depressiebehandeling via sociale media is een nieuwe behandelingsvorm 
met interessante mogelijkheden (de Graaf et al., 2009). Zo zal het wellicht een mogelijke 
oplossing kunnen bieden voor de huidige onderbehandeling (Ormel, Bartel en Nolen, 2013) 
van depressie, en kan het aantrekkelijk alternatief of complementaire benadering zijn voor 
farmacotherapie (de Graaf et al., 2009) en zorgt het voor een laagdrempelige zorg (Riper, 
2009) waarbij taboes hopelijk zullen verminderen.  

8.3.1 Resultaten  

Mogelijke behandelingsvormen van depressie kunnen via apps en SNS aangeboden worden. Zo 
is er lotgenotencontact via chatrooms, fora en webblogs (Robinson et al., 2015), de 
gecomputeriseerde CTG (de Graaf et al., 2007; Sorbi en Riper, 2009), de zelfexpressie op SNS 
(Kattalai Kaisalam, 2015), zelfhulptherapie (Riper, 2009) en het aanbod aan depressie-apps via 
de smartphone (Shen et al., 2015). Gezien de grote overeenkomsten met behandeling en 
tertiaire preventie zijn er dus ook overlappingen bij de preventie- en 
behandelingsmogelijkheden. In onderstaande tekst worden deze behandelingsmogelijkheden 
besproken en genuanceerd. Verder worden er ook aanbevelingen gegeven. 

8.3.2 Aanbevelingen en nuancering 

Een mogelijke behandelingsvorm is lotgenotencontact via chatrooms, fora en webblogs. Dit 
heeft als positieve aspect dat er een wisselwerking is van hulp bieden en hulp ontvangen 
(Robinson et al., 2015), dit in tegenstelling tot therapie waarbij de therapeut steeds de 
hulpverlener is en de adolescent de zorgvrager. De kritische bedenking die hierbij gemaakt 
wordt is dat dit lotgenotencontact ook mogelijks risico-inducerend zou kunnen zijn. Zo zou het 
effect van twee mensen met negatieve gevoelens die elkaar mogelijks naar beneden halen 
(van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014) verder moeten worden onderzocht. Bovendien is 
er ook weinig controle over de dynamiek en inhoud van deze chatrooms waardoor deze 
eventueel meer kwaad dan goed zouden doen. Een gecontroleerde chatroom met een goed 
beheer lijkt een must voor in de toekomst (van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014). 

Een andere behandelingsvorm is de gecomputeriseerde CGT. Deze lijkt een succesvolle 
behandeling (de Graaf et al., 2007; Sorbi en Riper, 2009), maar ondanks het succes is er nog 
toekomstig onderzoek nodig om dit volledig te bevestigen. Zo is er nog onduidelijkheid over de 
concrete implementatiemogelijkheden en de mate waarin een hulpverlener betrokken dient te 
worden (Graaf et al., 2007). 

Dus ondanks de interessante mogelijkheden moet het gebruik naar deze nieuwe 
behandelingsvormen nog nader worden onderzocht aangezien de algemene effectiviteit van 
de apps en gecomputeriseerde CGT nog steeds in vraag wordt gesteld. Net zoals er bij de 
preventie is er ook bij de behandeling van depressie via sociale media nader onderzoek nodig. 
Zo is de effectiviteit van e-mental-health vooral aangetoond voor zelfhulptherapie (Riper, 
2009) en nog niet voor andere interventies. Voor deze andere interventies is dus zeker 
implementatieonderzoek nodig om het gebruik van sociale media als behandelingsvorm van 
depressie te bestuderen. Hieruit kunnen belemmerende factoren bestudeerd worden en nader 
herwerkt worden om deze online interventies effectiever te maken. Zo moet er nog meer 
onderzoek komen naar de oorzaken van de hoge uitval en lage therapietrouw van online 
interventies die blijkbaar een huidige grote belemmerende factor zijn (Riper, 2009;  van 
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Straten, 2010; van Roojen, Zwikker &van Der Vliet, 2014; de Graaf et al., 2009). Verder wordt 
er gedacht aan het novelty-effect dat mogelijk ook van toepassing kan zijn bij deze nieuwe 
behandelingsmogelijkheden. Wanneer iets nieuws geïnstalleerd wordt, is het meestal 
aantrekkelijk, en werkt het ook, niet omwille van het werkzame op zich, wel omwille van het 
nieuw-zijn (Helsen, 2015). Onderzoek naar dit mogelijk novelty-effect kan nuttig zijn. 

Het gebruik van online depressiebehandeling vindt momenteel nog vooral in de nulde lijn van 
de gezondheidsector plaats. Daarom moet de inzetbaarheid van het aanbod aan online 
depressiebehandeling nader onderzocht worden zodat het later ook in de eerstelijnspraktijk 
kan gebruikt worden (Riper, 2009). De digitalisering zal blijven voortgaan, dus moet er zeker 
onderzoek gedaan worden aan hoe deze digitalisering op een effectieve en efficiënte manier in 
de gezondheidszorg algemeen kan worden geïmplementeerd (Riper, 2009; Smeets, Abello, 
Zijlstra-Vlasveld en Boon, 2014; de Graaf et al. 2009, Cairns, Yap, Reavley en Jorm, 2015; Sorbi 
en Riper, 2009; et al). Deze voortzetting van de digitalisering brengt ook zorgen met zich mee. 
Als de markt van de gezondheidszorg-apps blijft groeien, zal het voor de gebruiker steeds 
moeilijker worden om een geloofwaardige en betrouwbare app te vinden. Er moeten van 
bovenhand dus dringend inspanningen gedaan worden om voorwaarden te koppelen aan de 
toetreding tot de ‘Appmarkt’. Daarbovenop moet er meer controle zijn op de legitimiteit, 
kwaliteit, betrouwbaarheid en beoordeling van de apps. Want bestaande kwaliteitsrichtlijnen 
voldoen niet om verschillende aspecten van e-health te beoordelen van inhoud en techniek 
(Smeets, Abella, Vlasveld en Boon, 2014). Een betere controle is belangrijk zodat de 
consument met vertrouwen een app kan gebruiken om zijn depressie te screenen of te 
behandelen. Ook vermelden Shen en medewerkers (2015) dat het in de toekomst nodig zal zijn 
om te denken aan een wet om de gebruikers en app ontwikkelaars te beschermen. Dit zou 
bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn bij de aansprakelijkheid van een zelfmoord.  

In het algemeen kunnen we besluiten dat er naast meer grondig wetenschappelijk onderzoek 
naar de verschillende aspecten die in deze bachelorproef uitvoerig besproken worden ook 
dringend nood is aan een wettelijk kader, zodat we in de toekomst kunnen steunen op een 
betrouwbaar, gereguleerd en wetenschappelijk onderbouwd zorgsysteem, waarbij de hulp 
voor de patiënt centraal staat, maar waarbij ook gekeken wordt naar de noden van de 
zorgverlener. 

8.4 Beperkingen bachelorproef 

Een beperking bij het literatuuronderzoek van deze bachelorproef is dat de gevonden 
resultaten uit het literatuuronderzoek voortvloeien uit artikels die eerder een algemene 
bespreking van de mogelijkheden van sociale media behandelden, niet specifiek voor 
adolescenten. Dit brengt een kritische bemerking en gevolg met zich mee waar toekomstig 
onderzoek meer helderheid zou kunnen bieden. Ik vind het namelijk belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieën waarbij een depressie 
voorkomt (zie ook Timbremont en Braet, 2005) omdat volgens mij enkel op die manier 
effectief kan gehandeld en behandeld worden. Zo  worden sociale media talrijk gebruikt door 
adolescenten en kunnen zij daarom goede media zijn om deze adolescenten te bereiken. De 
onderzoeken bij adolescenten kunnen dus andere resultaten geven dan bij volwassenen omdat 
zij hier minder actief op zijn. Zo zijn volwassenen niet opgegroeid met sociale media zoals 
adolescenten dit wel zijn. Zeker toekomstige adolescenten zullen sociale media als een deel 
van hun leven beschouwen. Onderzoek over generaties heen zou verschillen kunnen aantonen 
en zou andere specifieke uitkomsten kunnen bieden voor de adolescenten. Zo zou het in de 
toekomst mogelijk zijn dat een depressie-app wel gezien wordt als volwaardige therapeut van 
een gsm en dat er geen face-to-face contact meer nodig zou moeten zijn bij jongeren. In het 
verleden bleken interventies zonder dit contact nog onvoldoende effectief te zijn (Riper, 2009). 
Dit zou kunnen verklaard worden doordat de huidige generatie nog kennis heeft van de tijd 
zonder sociale media. Wat zou dit zijn binnen tien jaar bij de adolescenten die zich geen tijd 
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zonder sociale media hebben gekend? Toekomstige onderzoeken gericht op adolescenten, wat 
betreft de preventie,- en behandelingsmogelijkheden via sociale media gericht op depressie, 
zouden in de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Verder viel het ook op dat België en Vlaanderen weinig cijfermateriaal hebben omtrent de 
onderwerpen van deze bachelorproef. Nederland daarentegen heeft veel meer publiek 
beschikbaar (cijfer)materiaal over sociale media, preventie en behandeling gelinkt aan 
depressie. Hierdoor werden er in deze bachelorproef veel cijfers gebruikt die gebaseerd zijn op 
Nederlandse jongeren. Dit is een beperking in deze studie aangezien er een verschil zou 
kunnen zijn tussen de Nederlandse en Belgische jongeren. Het mogelijk verschil tussen 
Nederland en België werd door Portsky en mederwerkers (2008) onderzocht. Zo rapporteren 
Vlaamse adolescenten vs Nederlandse meer negatieve gebeurtenissen, meer angst, meer 
gebruik van alcohol en drugs, minder probleemgeoriënteerde coping en mindere 
communicatie over hun problemen. Deze verschilpunten lijden dus tot een aanbeveling tot 
verder onderzoek omtrent depressie bij adolescenten in België en vooral een betere 
(openbare) registratie hiervan. Bovendien kan ook de transfereerbaarheid van deze 
Nederlandse gegevens naar de België onderzocht worden. 
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9 Conclusie 
 

De invloed van sociale media op depressie bij adolescenten werd in deze bachelorproef 
onderzocht aan de hand van een literatuuronderzoek. Zo werd deze invloed van sociale media 
op drie aspecten bekeken.  

9.1 Conclusie deelvragen 

Als eerste werd er onderzocht of het gebruik van sociale media een aanleiding kan geven tot 
het ontstaan van een depressie bij adolescenten. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de 
aanleiding tot een depressie wel degelijk beïnvloedbaar kan zijn door sociale media, gezien de 
mogelijke negatieve gevolgen bij de adolescent gelinkt aan de criteria van de DSM-V. Maar dit 
kan geen eenduidige conclusie zijn voor het causaal verband tussen het gebruik van sociale 
media en het voorkomen van depressie bij adolescenten aangezien niet elke adolescent die 
sociale media gebruikt depressief is of zal worden.  

Vervolgens werden de mogelijkheden van preventiestrategieën gericht op depressie via sociale 
media onderzocht. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er weldegelijk verschillende 
mogelijkheden zijn om adolescenten preventief te bereiken via sociale media om de strijd 
tegen depressie aan te gaan. Zo zijn er volgende verschillende mogelijkheden: de automatische 
doorschakeling van websites (Pauwels, Impens & Aerts, 2013), de zelfexpressie van 
adolescenten via sociale netwerksites (Kattalai Kaisalam, 2015), de inschakeling van 
moderatoren om personen met ‘depressief getinte’ profielen van sociale netwerksites te 
benaderen (Kattalai Kaisalam, 2015;  Pauwels, Impens & Aerts, 2013), de talrijke  screeningen 
gericht op depressie (Christenen, Batterham en O’Dea, 2014), het online lotgenotencontact via 
SNS en chatrooms (van Rooijen, Zwikker en van der Vliet, 2014) en het aanbod aan depressie-
apps via de smartphones (Shen et al., 2015). Deze mogelijkheden lijken veelbelovend gezien de 
positieve factoren die gekoppeld zijn aan online depressiepreventie. Echter zijn er ook 
negatieve factoren aan deze preventievorm en is er ook nog nood aan meer wetenschappelijke 
effectiviteit en onderbouwing. 

Tot slot werden ook de behandelingsmogelijkheden gericht op depressie via sociale media 
bekeken.  Mogelijke behandelingsvormen van depressie via sociale media zijn het 
lotgenotencontact via chatrooms, fora en webblogs (Robinson et al., 2015), de 
gecomputeriseerde CTG (de Graaf et al., 2007; Sorbi en Riper, 2009) waarvan Voice Response 
(IVR), coping (COPE) Blended-care met Beating the blues en blibliotherapie voorbeelden zijn, 
de zelfexpressie op SNS (Kattalai Kaisalam, 2015), zelfhulptherapie (Riper, 2009) en het aanbod 
aan depressie-apps via de smartphones (Shen et al., 2015). Aangezien er grote 
overeenkomsten zijn met behandeling en tertiaire preventie zijn er dus ook overlappingen bij 
de preventie- en behandelingsmogelijkheden van depressie via sociale media. Net zoals bij de 
preventiemogelijkheden via sociale media zijn er bij de behandelingsmogelijkheden ook 
positieve en negatieve factoren verbonden. Ondanks de interessante mogelijkheden en 
positieve factoren moet het gebruik naar deze nieuwe behandelingsvormen nog wel nader 
worden onderzocht aangezien de algemene effectiviteit nog steeds in vraag wordt gesteld.  

Wat betreft aanbevelingen wordt er algemeen besloten dat er naast meer grondig 
wetenschappelijk onderzoek naar de aanleiding, preventie en behandeling van depressie via 
sociale media, ook dringend nood is aan een wettelijk, ethisch en praktisch kader. Hierdoor 
wordt het mogelijk om in de toekomst te steunen op een betrouwbaar, gereguleerd en 
wetenschappelijk onderbouwd zorgsysteem, waarbij de hulp voor de patiënt centraal staat, 
maar waarbij ook gekeken wordt naar de noden van de zorgverlener. 
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9.2 Algemene conclusie bachelorproef 

Gezien de vele tegenstrijdigheden over sociale media omtrent de gevolgen van het gebruik 
enerzijds en preventie,-en behandeindachtigkheden anderzijds, is een eenduidig antwoord op 
wat de exacte invloed op sociale media bij adolescenten op depressie is zeer moeilijk te geven. 
Omdat de impact van sociale media op depressie bij adolescenten geen zwart-wit verhaal is, 
moeten we steeds in gedachten houden dat sociale media nooit het volledige antwoord zullen 
zijn op de preventie en/of behandeling van depressie bij adolescenten, maar dat ze op een 
gerichte en doeltreffende manier moeten aangewend worden in een breder zorgkader, zodat 
op termijn minder jongeren gediagnosticeerd worden met een depressie en dat de eerder 
gediagnosticeerde jongeren op een patiëntvriendelijke, tijdsefficiënte, hedendaagse manier 
geholpen worden. Via een evenwichtige balans van het juist inzetten van sociale media bij 
depressie bij jongeren kan de digitalisering van onze maatschappij bijdragen tot efficiëntere 
gezondheidszorg en een positieve beïnvloeding van depressiepreventie,- en behandeling. Een 
belangrijk gevolg van sociale media dat hulpverleners en gezondheidsvoorlichters echter in de 
gaten moeten houden is het sociaal isolement en de eenzaamheid veroorzaakt door het 
sociale media gebruik. Want hoe goed deze online preventie- en behandelingsinterventies ook 
bedoeld zijn, de adolescent zal gebonden blijven aan de computer of smartphone, en dit 
brengt ons dan weer terug naar de negatieve gevolgen van sociale media gebruik.   
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