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Hoe denken jullie erover? 
 

 

 



Werkt E-mental health?  
  

Aanbod vaak gebaseerd op bestaand face to face of groepsaanbod en bestaande vormen van 
therapie (cognitieve gedragstherapie, problem solving treatment) 

 

Veel onderzoek gedaan naar effectiviteit van online e-mental health aanbod 

 

Onderzoek laat (kosten)effectiviteit van verschillend aanbod zien 

 

Begeleiding verhoogt de effectiviteit en therapietrouw 

  

  



Voorbeelden…  
 Kleurjeleven: online cursus voor mensen met depressieve klachten 

◦ 8 lessen, individueel 

◦ Onbegeleid of begeleid door psycholoog of POH-GGZ 

 

 Grip op je dip: online groepscursus voor jongvolwassenen met depressieve klachten 
◦ Groepscursus met 6-8 cursisten tussen 16-25 jaar 

◦ 6 chatsessies met de groep 

◦ Huiswerkopdracht in online huiswerkomgeving 

◦ Begeleid door GGZ-professional  

  



Voorbeelden…  
 Return@Work: online cursus voor mensen met depressieve, angst en onverklaarde lichamelijke 
klachten die 4-26 weken ziekgemeld zijn van hun werk 

 

◦ Zelfstandig aan de slag & begeleiding door bedrijfsarts 

◦ 5 modules, in totaal max 16 sessies (inhoud bepaald op basis van startmeting), o.a.: 

◦ Helpende en niet-helpende gedachten over werk(hervatting) 

◦ Problemen aanpakken (Problem Solving Treatment) 

◦ Decision aid voor bedrijfsarts 

◦ Duur tot 1e moment van werkhervatting (gedeeltelijk of volledig) significant sneller bij mensen die 
Return@Work volgden (vergeleken met controlegroep): 50 dagen versus 77 dagen 

 

 

  



Waarom Meer Grip Op Werk? 
 

Waar lopen we tegenaan? 

40% van de werklozen heeft (milde) depressieve klachten of angstklachten 

Werkloosheid houdt klachten in stand, klachten houden werkloosheid in stand 

Vermindering van depressie gaat niet automatisch gepaard met re-integratie 

  



Meer Grip Op Werk is… 
 Een online groepscursus 

◦ In de online huiswerkomgeving: bekijken filmpjes en animaties, lezen informatie en zelfstandig opdrachten 
maken 

◦ 8 online chatsessies (wekelijks) met cursusbegeleider en maximaal 5 medecursisten 

  

 … gericht op vergroten arbeidsparticipatie & verminderen van klachten 

  

 …voor bijstandsgerechtigden met depressieve klachten 

  

 …begeleid door een GGZ professional  

  

 … met doorverwijzing door klantmanager/werkcoach/consult werk/… 

https://vimeo.com/260652840/073aef763c


Meer Grip Op Werk is gebaseerd op 

 Grip op je dip: een online groepscursus voor jongvolwassenen met 
depressieve klachten 

o Groepscursus met 6-8 cursisten tussen 16-25 jaar 
o 6 chatsessies met de groep 
o Huiswerkopdracht in online huiswerkomgeving 
o Begeleid door GGZ-professional  
o Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie 
o Bewezen effectief: depressieve- en angstklachten nemen af en 

gevoel van controle neemt toe. Bijna 1 op de 3 is depressievrij na 
de cursus 

 
 Uitgebreid met re-integratie elementen 

o O.a. protocol werkgerichte cgt voor mensen zonder werk met 
psychische klachten (ZinZiz, 2015) 

 
 
 



Meer Grip Op Werk bevat… 
  

 Doe- en oefenopdrachten – bijv. met iemand over je eigen kwaliteiten praten, het houden van een 
netwerk- of sollicitatiegesprek 

 Mijn profiel – wat vind ik leuk om te doen, waar ben ik trots op, wat zijn mijn kwaliteiten, wat vind ik 
belangrijk in een baan (werkvoorkeuren), … 

 Stemmingsmeter – verband leren zien tussen activiteiten en stemming 

 GGG schema: niet een gebeurtenis, maar de gedachten erover, veroorzaken gevoel – herkennen 
denkpatronen 

 Obstakels bij re-integratie & manieren om ze te overwinnen 

 Leerdoelen voor re-integratie - focus op leeroriëntatie –  

  

  

  

  



Voor wie? 
 Cliënten tussen 18 en 67 jaar 

 Met milde tot matige depressieve klachten (CES-D 16-45) (en evt angstklachten) 

 Op trede 2, 3, of 4 op de participatieladder 

 Die moeite hebben met het vinden van werk 



Vraagt iets van beide werelden 



Vraagt iets van beide werelden 



Pilot 
GGZ AANBIEDERS 

•Ypse 

•Indigo 

•De Jutters 

•Dimence/Impluz 

  

GEMEENTEN 

•Diemen 

•Nieuwegein 

•Almere 

•Gorinchem 

  



Bedankt voor jullie 
aandacht 
L .DILLEN@YPSE.NL  

Y.HOMBERGEN@YPSE.NL  

MZIJLSTRA-VLASVELD@TRIMBOS.NL  

 


