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Inleiding

Het Pak aan-programma is een bewerking van Taking Action (Stark & Kendall, 1996) en is een erkende, evidence-
based behandeling voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar met depressieve kenmerken (Stark, 1990; De Cuyper, 
Timbremont, Braet, De Backer, & Wullaert, 2004; Weisz, McCarty & Valeri, 2006). Het programma is gebaseerd op 
het theoretisch referentiekader van de cognitieve gedragstherapie (Timbremont & Braet, 2005) en de ontwikke-
lingspsychopathologie (Braet & Timbremont, 2008). Het behandelprogramma is opgezet als een groepsprogramma 
voor kinderen, maar het kan ook binnen een individuele begeleiding gebruikt worden. Dit wordt geïllustreerd 
in Timbremont, Bosmans en Braet (2008).

1. Algemene beschrijving van het protocol
Het Pak aan-protocol bestaat uit twee delen: het omvat een handleiding voor de therapeut en een werkboek 
voor de kinderen. Een eerste versie van het programma Taking Action van Stark en Kendall (1996) is vertaald 
door Braet, De Backer en De Cuyper (1997). Er worden per bijeenkomst aangepaste speltechnieken gesuggereerd 
waarmee het geleerde kan worden geoefend. In een aparte workshop wordt aangeleerd hoe met dit materiaal 
gewerkt kan worden. Deze eerste versie is geëvalueerd en de pilotstudy laat voorzichtige positieve evaluaties 
zien (De Cuyper et al., 2004).

2. Doelgroep: depressieve kinderen
Pak aan is een programma voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar met een diagnose van unipolaire depressieve 
stoornis of dysthymie, of met een depressieve stemming.

Er bestaan diverse varianten van negatieve gevoelens, die ook wel depressieve symptomen worden genoemd. 
De belangrijkste is de depressieve stemming. Een depressieve stemming omvat het onvermogen om plezier te 
hebben en dit gaat gepaard met een vermindering in interesse en motivatie. Meestal bundelen de symptomen 
zich tot een depressief syndroom. Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer het depressief syndroom 
een langere periode aanwezig is en als de persoon daardoor in zijn functioneren ernstig aangetast is (Lewis & 
Miller, 1990). De term depressie kan dus verwijzen naar een symptoom, een syndroom of naar een stoornis.
Diagnostische issues en het onderscheid tussen normale en afwijkende stemmingsschommelingen in de kindertijd 
staan nader beschreven bij Braet en Timbremont (2008). Hier zijn ook cijfers te vinden over de te verwachten 
ontwikkeling en prognose wanneer het kind niet zou worden behandeld. 

Voor het vaststellen van een depressieve stoornis bij kinderen of adolescenten zijn er naast de klassieke DSM-
symptomen die gelden voor volwassenen ook leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken die kunnen uitvallen, zoals 
prestaties op school (bijvoorbeeld concentratieproblemen), functioneren in een groep, ongehoorzaamheid en 
explosieve kwaadheid (bijvoorbeeld woedeaanvallen thuis). Deze op het eerste gezicht niet gemoedsgebon-
den kenmerken kunnen bij lagereschoolkinderen belangrijke uitingsvormen zijn van een depressieve stoornis. 
Wanneer een kind zich aanmeldt met deze klachten is een onderzoek naar een mogelijk voorkomen van depres-
sie vereist (De Wit, 2000).

3. Inclusie-  en exclusiecriteria
De inclusiecriteria zijn: kinderen tussen 8 en 13 jaar met een diagnose van unipolaire depressieve stoornis of 
dysthymie, of met een depressieve stemming.

De exclusiecriteria zijn: kinderen die mentaal niet het cognitief niveau van een 8-jarige hebben, kinderen met 
een autismespectrumstoornis die van die aard is dat ze de (gevoels)opdrachten uit het werkboek niet begrijpen, 
en kinderen die momenteel in een traumatische situatie leven of deze pas hebben meegemaakt en voor wie geldt 
dat de behandeling van dat trauma voorrang moet krijgen boven behandeling van de depressie.

4. Doelstellingen
Depressieve kinderen blijken, in tegenstelling tot gezonde kinderen, problemen te hebben met het reguleren van 
een negatieve gemoedstoestand. Depressie zou dus ook verwijzen naar een affectregulatieprobleem (Timbremont 
& Braet, 2005; Braet & Timbremont, 2008). Het Pak aan-protocol heeft dan ook als doel kinderen te leren hun 
depressieve symptomen te herkennen en deze beter te reguleren, zodat ze zich ook beter gaan voelen. Het 
einddoel is dat het kind niet langer lijdt aan een depressieve stemming. Dit einddoel wordt bereikt aan de hand 
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