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Hoe sterk is mijn puber?



Welkom

Hoe sterk is mijn puber?



Helder theater



Groepsdruk

Marrig Hertoghs, MSc

Gezins- en jongerencoach Someren

1 https://www.frankwatching.com/



“Durft mijn kind nee te zeggen, 
als iedereen in de groep ja zegt?” 

Mentimeter: www.menti.com
Code: 925161 

https://www.mentimeter.com/s/6a2135f407db3496e470fb6e459b76f0/a0cdc5a8bca6/edit


Belang van een groep

“Iedereen maakt in zijn leven deel uit van allerlei 
verschillende groepen. […] Groepen zijn 
onmisbare bouwstenen van de samenleving”2

2 (Geelen & Ponjee, 2004) 
3 http://samensterker.eu

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj60MnTjZ_eAhWDZlAKHf5EDeAQjRx6BAgBEAU&url=http://samensterker.eu/groep-mensen/&psig=AOvVaw27NqyQlMVhI5ERxtugPhgQ&ust=1540471454602993


Waarom?

• Interesse delen 

• Goed voor het zelfbeeld

• Affectie

• Eigen identiteit ontdekken

• Zoeken naar grenzen

• FOMO (fear of missing out)

• Acceptatie

https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2014/10/141029-zeggen-wie-ik-ben.pdf


Soorten groepsdruk

• Onbewust

• Impliciet

• Expliciet

4 https://www.melanchthon.nl



Het puberbrein

• ‘Adolescent egocentrism’: 
- meer bewust van de ander
- enorm zelfbewust

• Minder remming

• Sterkere reactie op gezichtsuitdrukkingen/
slechte inschatting maken

• Fysieke pijn bij afwijzing

• Oorzaak en gevolg

5 https://www.tvnp.nl/



Rol ouders

• Veilige basis

• Rolmodel

• Gezamenlijkheid

• Grenzen vs vertrouwen

• Leren omgaan met lastige situaties



Helder theater



Prestatie druk en opvoedstijlen

Drs. Jacqueline Bouten

Varendonck



Prestatiedruk

• 80% van de jongeren ervaart prestatiedruk

• Waar komt dat vandaan?
- 1 school
- 2 ouders/vrienden

• Wat zien we op school? Belangrijk signaal is ziekteverzuim!



Wat is de rol van u als ouders

Autoritair Autoritatief

Verwaarlozend Permissief

Controle

Loslaten

Afstand Nabijheid



Wat is de rol van u als ouders

Gevolgen van de opvoedingsstijlen

Autoritair:
Angstig onzeker, moeite met 
zelf beslissen Autoritair

Democratisch
Sociaal, vol zelfvertrouwen, 
maar wel mondig en 
eigenwijs

Autoritatief

Toegeeflijk/verwaarlozend
Onzeker, gesloten, kent 
geen normen en waarden, 
kans op crimineel gedrag

Verwaarlozend

Permissief
Verwend, niet 
gehoorzaam, 
gemakzuchtig

Permissief

Controle

Loslaten

Afstand Nabijheid



Even voorstellen

• Rian van den Boogaart

• Projectleider STORM zuidoost/STORM 
MBO

• Ggz Oost Brabant, jeugd

• Afdeling wetenschappelijk onderzoek

• hjm.vanden.boogaart@ggzoostbrabant.nl

mailto:hjm.vanden.boogaart@ggzoostbrabant.nl


“Denk je dat je kind eerder een 
blindedarmontsteking krijgt of eerder 

een depressie??”

Mentimeter: www.menti.com
Code: 925161 

https://www.mentimeter.com/s/6a2135f407db3496e470fb6e459b76f0/a0cdc5a8bca6/edit


Puberteit, dip, depressie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6orzUobDdAhUDzKQKHRhLC5IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tegelspreuken.nl/wijsheden/puberteit.html&psig=AOvVaw1EPDOwWA27QS3O_3q7VlUu&ust=1536662918386255
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFreyXorDdAhXQKlAKHYEjDtgQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/14003087/stockillustratie-cartoon-sombere-meisje.html&psig=AOvVaw0_p6oNqGZwto8YwcNp2rYc&ust=1536663059170852
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQvKr1orDdAhVDiqQKHbHABxMQjRx6BAgBEAU&url=https://readexerciserepeat.wordpress.com/2018/03/05/you-cant-cure-depression-with-ice-cream/&psig=AOvVaw3RaSTryvAoPx5kcqkHrX7b&ust=1536663255008504


Signalen

• Aanhoudende somberheid en prikkelbaarheid

• Gewichtsverlies / achterblijven in groei of juist 
gewichtstoename

• Slaapproblemen: minder/meer dan voorheen

• Vermoeidheid / lichamelijke klachten

• Gevoelens van waardeloosheid

• Concentratieproblemen

• Terugkerende gedachten/verlangen aan/naar de 
dood



Puberteit

Niet per se stemmingsklachten maar wel:

• Prikkelbaar, tegendraads het beter weten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6orzUobDdAhUDzKQKHRhLC5IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tegelspreuken.nl/wijsheden/puberteit.html&psig=AOvVaw1EPDOwWA27QS3O_3q7VlUu&ust=1536662918386255


Dip

Als je een korte tijd een of twee van deze 
signalen hebt, dan ben je tijdelijk minder 
gelukkig, je hebt een dip.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFreyXorDdAhXQKlAKHYEjDtgQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/14003087/stockillustratie-cartoon-sombere-meisje.html&psig=AOvVaw0_p6oNqGZwto8YwcNp2rYc&ust=1536663059170852


Depressie

Blijven deze signalen langere tijd aanhouden? Of 
heb je vijf of meer van deze signalen? Dan is de 
kans op een depressie groot.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQvKr1orDdAhVDiqQKHbHABxMQjRx6BAgBEAU&url=https://readexerciserepeat.wordpress.com/2018/03/05/you-cant-cure-depression-with-ice-cream/&psig=AOvVaw3RaSTryvAoPx5kcqkHrX7b&ust=1536663255008504


Oorzaken depressie

• Schokkende gebeurtenis

• Persoonlijke eigenschappen

• Veranderingen in het leven

• Aanleg (angst, somberheid, andere psychische 
aandoeningen)



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQvKr1orDdAhVDiqQKHbHABxMQjRx6BAgBEAU&url=https://readexerciserepeat.wordpress.com/2018/03/05/you-cant-cure-depression-with-ice-cream/&psig=AOvVaw3RaSTryvAoPx5kcqkHrX7b&ust=1536663255008504


Diagnosestelling lastig

• Jongeren zich niet typisch depressief gedragen

• Jongeren er niet makkelijk over praten met 
volwassenen (wel met andere jongeren)

Omdat:

• Ze zich schamen

• Denken dat ze er alleen in staan

• Hun ouders niet willen belasten

• Het moeilijk vinden er over te praten



Wat kan je als ouders doen?

• Luisteren

• Contact maken, vragen hoe het is, praten (niet 

altijd tegenover elkaar aan de keukentafel!!!!)

• Samen dingen ondernemen die fijn zijn

• Een op een contact zonder broers zusjes etc



Wat kan je als ouders doen?

• Oog hebben voor de balans tussen activiteit 
en rust

• Stress

• Vermoeidheid/slapeloosheid

• Mate van veerkracht

• Eetlust

• Sociale omgang/activiteiten



Vragen?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwi8mTqLDdAhULwAIHHTaqB7EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tegelspreuken.nl/wijsheden/vragen.html&psig=AOvVaw3AQcS_2ytRFK7N5-QaaDnw&ust=1536664651018208
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp1sPpqLDdAhVIa1AKHcIvBdUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.loesje.nl/posters/nl0704_1/&psig=AOvVaw1JtUuTmKs_PM8do1xGqHf4&ust=1536664798374784


Afsluiting



Varendonck
Drs. Jacqueline Bouten (orthopedagoog),
J.bouten@varendonck.nl / 0493-672672 (algemeen nr. Varendonck)

Team ZoSomeren
Algemeen nummer: (0493) 494 888 
Website: http://zosomeren.nl/over-ons

Sociaal team Asten (voorheen Guido Asten)
Algemeen nummer: (0493) 671 234, 
Website: https://www.sociaalteam-asten.nl

GGZ Oost Brabant
Algemeen nummer: (0492) 840 800 00
Website: https://www.ggzoostbrabant.nl/

Contact

mailto:J.bouten@varendonck.nl
http://zosomeren.nl/over-ons
https://www.sociaalteam-asten.nl/
https://www.ggzoostbrabant.nl/


Thema avond Werkgroep zoekt nieuwe 
leden.

Dus heb je zin om ons te helpen bij het 
bedenken en organiseren van de volgende 

themavond?
Meld je dan aan via: 

Varendonckthema@gmail.com
Of je kunt zodadelijk bij een van ons 

langslopen natuurlijk

Werkgroep thema avond

mailto:Varendonckthema@gmail.com


Schrijf je in via de website 
van het Varendonck College.

https://www.varendonck.nl/
nieuws/573/20-november-
symposium-Mediawijs-
Asten---Someren

https://www.varendonck.nl/nieuws/573/20-november-symposium-Mediawijs-Asten---Someren


Graag tot volgend 
jaar!

Thema avond Werkgroep


