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• Begeleiden van studenten met psychische
problemen?
• Inbreng eigen casuïstiek
• (Signalering en verwijzing)

Lies Korevaar

• Achtergrondinformatie

Waarom aandacht voor studenten
met psychische problemen?

• Jong volwassenheid heeft een hoger
risico om psychische problemen te
krijgen
• De meeste psychische aandoeningen
komen voor het eerst tot uiting tussen
17 – 25 jaar
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Factoren die de psychische gezondheid
van studenten beïnvloeden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouderlijk huis verlaten
Voor zichzelf zorgen
Hoge verwachtingen / hoge eisen
Gebrek aan sturing / eigen
verantwoordelijkheid
Sociale contacten / sociaal isolement
Seksuele relaties / identiteit
Financiële problemen
Drugs en alcohol
Gebrek aan slaap
Er met niemand over (kunnen) praten
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2016: 717.767 studenten in Hoger Onderwijs
(451.630 aan hogescholen en 266.137 aan universiteiten) (Duo,
2016)

Ongeveer 6% van de studenten ervaren psychische problemen
(Broenink & Gorter, 2001) = 43.000 studenten

• > 30.000 studenten

• 6% = 1.800 studenten (hulp nodig)

55% = 3.3% ervaren problemen bij het studeren (Plemper, 2005).

• 3.3% = 990 studenten (voortijdig schoolverlaters)
Nederland: bijna 24.000 studenten hebben extra ondersteuning
nodig om geen voortijdig schoolverlater te worden
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Gevolgen
• Studenten met psychische problematiek studeren
gemiddeld meer, maar halen lagere cijfers en minder
studiepunten dan studenten zonder psychische
problematiek
(ResearchNed/ITS, 2012; Broek, Muskens & Winkels, 2013)

• Verhoogd risico op voortijdig verlaten. Binnen een
groep studenten met een functiebeperking 2x zo
hoog in vergelijking met studenten zonder
functiebeperking
• Studenten met autisme, ADHD, psychische
beperkingen en functionele beperkingen hebben de
grootste kans op studie-uitval
(Broek, Muskens & Winkels, 2013)

Aandachtspunten
• Tijdens de studie kunnen psychische problemen als
eerste worden gesignaleerd
• Op de opleiding worden geen psychische problemen
behandeld

Specifieke psychische aandoeningen
• Depressie
• Angststoornis
• Schizofrenie
• Eetstoornis

• Op de opleiding staat studentrol centraal, niet de
patiëntrol

• Persoonlijkheidsstoornis

• Daarom: Verwijzen naar juiste instantie -> goede
diagnose -> juiste behandeling

• ADHD

• Borderline

• Autisme
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Cognitieve beperkingen

Belemmeringen
•
•
•
•
•
•
•

• Cognitief
• Sociaal-emotioneel
• Omgeving
• Aandoening/ziekte

Aandacht en concentratie
Geheugen: inprenten, herinneren
Ordenen
Plannen
Problemen oplossen
Handelen
Nemen van initiatief
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Sociaal-emotionele belemmeringen
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Omgevingsinvloeden
• Onbekendheid met, ontbreken van,
onvoldoende gebruikmaken van
ondersteuningsmogelijkheden

Onder andere:
• Samenwerken
• Contact leggen en onderhouden
• Presenteren
• Angst voor stigma en discriminatie
• Laag zelfvertrouwen
• Omgaan met stress
• Reageren op feedback

• Omgevingsproblemen die een (extra)
belasting kunnen zijn: financiën woonsituatie – familie - stigma
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Aandoening

Wat te doen?

Fluctuerende aard van de aandoening
Bijwerkingen medicatie
•
•
•
•
•

Sufheid
Vermoeidheid
Droge mond, erge dorst
Wazig kijken
Trillen van de handen
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Toolkit Begeleid Leren
Kiezen-Verkrijgen-Behouden model
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Begeleid Leren
Soorten diagnostiek

Studenten met psychische problemen

Psychiatrische diagnostiek ->

Ziektebeeld/symptomen
-> behandeling

helpen beter te functioneren zodat ze met

Functionele diagnostiek ->

Vaardigheden tekort
-> leren + toepassen

succes en naar hun eigen tevredenheid

Hulpbronnen diagnostiek

Hulpbronnen tekort
-> organiseren + gebruiken

de opleiding van eigen keuze kunnen
(ver)volgen

Begeleid Leren
Effectieve interventie (naar eerste aanwijzingen)

Databank Effectieve Jeugdinterventies

Omgang met studenten met
psychische problemen
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Oefening:

Veel hulpverleners praten met
cliënten en luisteren naar
zichzelf

Het ‘klikt’ of het ‘klikt niet’
Veel slb’ers praten met
studenten en luisteren naar
zichzelf

Voorkeur voor contactstijl
• Fysiek
Letterlijk dichtbij iemand zijn

• Emotioneel
Persoonlijke ervaringen met iemand delen

• Verstandelijk

Aansluiten bij contactstijl
•Fysiek

Vergezellen

•Emotioneel

Ervaringen

Ik voel

•Verstandelijk

Gedachten

Ik denk

•Levensbeschouwelijk

Meningen

Ik vind

Ideeën of gedachten delen met iemand

• Levensbeschouwelijk
Vaste meningen/overtuigingen delen met anderen

HG / Lectoraat Rehabilitatie
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Tips voor het gesprek

Stepped support
Eigen kracht
= Zelf doen

Gebruik LSD
 Luisteren
 Samenvatten
 Doorvragen

Steun uit eigen netwerk
Familie / medestudent / vriend/

Studieloopbaanbegeleider

Gebruik geen NONSENS
 Niet Oplossen
 Niet Sturen, En
 Niet Suggereren

Studieadviseur
‘Studeren met een fb’
Begeleid Leren
Maatwerk

Behouden
• 5-stappen methodiek
• Stigma & openheid
• Bondgenotengroep
• Workshop Signaleren
• Workshop Introductie ondersteuning
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Uitgangspunt methodiek
Studentrol + opleiding
van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele
Diagnostiek

Hulpbronnen
Diagnostiek

Succes + Tevredenheid

Wie is probleem- en
proceseigenaar?
Wil jij je opleiding blijven volgen?
Zo ja, wat belemmert jou bij het volgen
van je studie?
Samen met de student achterhalen welke
vaardigheden en hulpbronnen hij/zij
nodig heeft om met succes en
tevredenheid de studie te kunnen starten

Voorbeelden van opleidingsdoelen van studenten

• Ik wil de komende twee jaar mijn studie
blijven volgen
• Ik wil in september 2018 mijn stage bij bedrijf
X starten
• Ik wil in februari 2018 mijn studie
Bedrijfskunde weer oppakken
• Ik wil in 2018 mijn studie Sociologie afronden
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Succes
Wat moet je kunnen doen?

Tevredenheid
Wat wil je kunnen doen?

Vaardigheden en hulpbronnen
achterhalen
Welke vaardigheden
heb je daarvoor nodig?
Wat kan je al?
Wat moet je nog leren?
Welke hulpbronnen heb
je nodig als je iets niet
kunt leren?

Vaardigheden
•
•
•
•
•

Fysieke
Intellectuele
Cognitieve
Sociale
Emotionele

Hulpbronnen
• Mensen
• Activiteiten
maken)
• Plaats

(bv studiemaatje)
(bv wandeling

(bv ruimte om me
terug te trekken)
• Dingen
(bv computer)
• Aanpassingen (bv extra toetstijd)
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Functionele diagnostiek:
vaardigheden

Onmisbare vaardigheden
+
Onmisbare hulpbronnen

Doel: Ik wil in september 2016 mijn opleiding
aan de Academie voor Verpleegkunde
beginnen
Succes: opleidingseisen achterhalen:
• Aanwezigheid
+
• Op tijd komen
• Presenteren voor de groep +
• In subgroepen werken
• Papers schrijven
+
• Voldoendes halen
+
• Stage volgen
?

Kies een interventie
• Vaardigheid leren?
• Vaardigheid leren toepassen?
• Hulpbron realiseren?

Rehab'92 / Lectoraat Rehabilitatie
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Vaardigheden toepassen 7 O’s
• Hindernissen opsporen: waarom gebruikt de student
de vaardigheid niet (voldoende)?
•
•
•
•
•
•
•

Onwetendheid
Onvermogen
Onkunde
Onbruik
Onzekerheid
Onnadenkendheid
Onwil

Uitleggen
Hulpbron
Vaardigheidsles
Oefenen
Succesjes
Voorbereiden
Erover praten, nut uitleggen

Aandachtspunten studeren met psychische problemen
• Patiëntrol
• Hulpverlener

vs
vs

Studentrol
Docent/SLB-er

• Professional als
probleemeigenaar
• GGz-issues
• Professional als
proceseigenaar

vs

Student als
probleemeigenaar
Onderwijsissues
Student als
proceseigenaar

•
•
•
•

vs
vs
vs
vs

Drop out
Monodisciplinair
Norm
School

vs
vs

Time out
Interdisciplinair
Vorm
Stage

Checklist
1. Wat belemmert de student?
2. Heb je een goede band met de student?

Eigen casuïstiek

3. Welke voorkeur van contactstijl heeft de student?
4. Wie is eigenaar van het probleem/proces?
5. Welke (onmisbare) vaardigheden en/of hulpbronnen
mist de student?
6. Hoe zijn deze te realiseren?
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Signalering

Lectoraat Rehabilitatie /
St. Rehabilitatie '92

www.begeleidleren.nl

Hartelijk dank voor jullie
aandacht en inzet

Lies Korevaar
e.l.korevaar@pl.hanze.nl
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