
 

 
  

Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem vanwege de prevalentie, 
de ziektelast, de chroniciteit, de comorbiditeit en het hoge aantal suïcides. Effectieve 
interventies zijn dan ook noodzakelijk. 
 
Tijdens het symposium ‘Behandeling bij depressieve adolescenten; in een dip of in 
remissie?’ op 22 april in Utrecht worden de nieuwste inzichten op het gebied van 
behandelingen van depressie bij jongeren uiteengezet. Sprekers zijn prof. Caroline Braet 
(Universiteit Gent), dr. Catrien Reichart (Curium-LUMC), drs. Yvonne Stikkelbroek (GGZ 
OostBrabant en Universiteit Utrecht) en dr. Denise Bodden (Universiteit Utrecht en 
Radboud Universiteit Nijmegen). Prof. Rutger Engels (Trimbos Instituut en Universiteit 
Utrecht) zal het symposium passend inleiden en afsluiten. 
 
Inhoud 
In dit symposium zal depressie bij adolescenten en jong volwassenen vanuit verschillende 
kanten worden belicht. Zo zal prof. Caroline Braet ingaan op interventies gericht op 
emotieregulatie binnen de behandeling en zal dr. Catrien Reichart vertellen over 
toepassingen van medicatie. Drs. Yvonne Stikkelbroek gaat in op cognitieve 
gedragstherapie en zal de resultaten onthullen van een RCT die recent in Nederland is 
uitgevoerd. Dr. Denise Bodden zal ook bevindingen uit deze RCT presenteren met 
betrekking tot de maatschappelijke kosten van depressies en kosteneffectiviteit.  
 
Praktische informatie 
Het symposium vindt plaats op 22 april bij Seats2meet, Moreelsepark 65 (Hoog Catharijne), 
Utrecht. De inloop is vanaf 9 uur. Het programma duurt van 9.30 tot 12.30 uur. Daarna zal 
de lunch geserveerd worden van 12.30 tot 13.30 uur. Belangstellenden worden uitgenodigd 
voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift “Turning depressie 
inside out. Life events, cognitive emotion regulation and treatment in adolescents" door 
Yvonne Stikkelbroek in de aula van het Academie gebouw in Utrecht. 
 
Toegang tot het symposium bedraagt 15 euro (inclusief lunch en drankjes). Personen die 
actief aan de Doepressie studie hebben bijgedragen mogen gratis deelnemen. Accreditatie 
wordt aangevraagd. 
 
Als u het symposium wilt bijwonen, dan is aanmelding hiervoor noodzakelijk. Aanmelden 
kan via:  symposiumdepressie@uu.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus 
meld u snel aan (vol=vol)! Ook voor vragen kunt u mailen naar symposiumdepressie@uu.nl. 

 
De organisatie van het symposium is in handen van de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en wordt gefinancierd 
door ZonMw en de onderzoeksgroep Child and Adolescent Studies van de Universiteit Utrecht.  
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