Studenten in het hoger onderwijs met
psychische problemen:
behandelen of begeleiden?
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• Jong volwassenheid heeft een hoger
risico om psychische problemen te
krijgen
• De meeste psychische aandoeningen
komen voor het eerst tot uiting tussen
18 – 24 jaar
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451.630 aan hogescholen en 266.137 aan universiteiten (Duo, 2016)
Ongeveer 6% van de studenten ervaren psychische problemen
(Broenink & Gorter, 2001)
55% ervaren problemen bij het studeren (Plemper, 2005).
Nederland: 24.000 students

28,1

Hanzehogeschool Groningen: 950 van de 28.432 studenten hebben
extra ondersteuning nodig om geen voortijdig schoolverlater te
worden

Nemesis-2
TvP 2012

2017
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Studenten met psychische en/of chronische
aandoeningen het minst tevreden
Studenten met psychische aandoeningen zoals
depressie, psychose of een burn-out zijn op alle
onderdelen het meest kritisch over hun opleiding
Bijna even ontevreden zijn de studenten met
chronische ziektes zoals reuma, astma, ernstige
darmklachten of hartafwijkingen. Ook studenten met
ADHD zijn bovengemiddeld ontevreden. Deze drie
groepen vormen samen ruim de helft van de studenten
met beperkingen
De twee andere grote groepen (studenten met
dyslexie/dyscalculie en studenten met autisme) zijn
relatief milder in hun kritiek op de opleiding

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)

• Studenten met autisme, ADHD, psychische
beperkingen en functionele beperkingen
hebben de grootste kans op studie-uitval
(Broek, Muskens & Winkels, 2013)

Economische redenen...
• Diploma is een vereiste voor een
succesvolle carriere
• Het vroege ontstaan van psychische
beperkingen draagt bij aan de werkeloosheid
door het effect op het volgen van een
opleiding
• Mensen met psychische beperkingen die de
arbeidsmarkt betreden, belanden meestal in
laag betaalde banen
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Gezondheidsraad. Participatie van jongeren met psychische
problemen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014

Gezondheidsraad
• In het onderwijs komt Begeleid Leren
tegemoet aan de vele vragen waar leraren en
studiekeuzebegeleiders mee kampen bij de
omgang met leerlingen met psychische
problematiek
• Deze initiatieven dienen in de visie van de
commissie blijvend te worden gestimuleerd

Studenten met psychische problemen
(gezondheid & participatie)
(patiëntrol & studentrol)

Aspecten van studeren met
psychische problemen
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Signalering
• Onbekende doelgroep
- De meeste psychische problemen komen tot uiting
in de leeftijd 17-25 jaar
- Verwijzen -> goede diagnose -> juiste behandeling

• Bekende doelgroep
- Studenten met psychische problemen
- Psychische aandoeningen fluctueren door het
episodische karakter van de meeste stoornissen
- Terugval voorkomen (secundaire preventie)
Innovatiewerkplaats Begeleid Leren
Lectoraat Rehabilitatie /
St. Rehabilitatie '92

Ervaren belemmeringen
• Cognitief

Ervaren problemen
• Sociaal-emotioneel
• Omgeving
• Aandoening/ziekte
20
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Cognitieve beperkingen
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal-emotionele belemmeringen

Aandacht en concentratie
Geheugen: inprenten, herinneren
Ordenen
Plannen
Problemen oplossen
Handelen
Nemen van initiatief

Onder andere:
• Samenwerken
• Contact leggen en onderhouden
• Presenteren
• Angst voor stigma en discriminatie
• Laag zelfvertrouwen
• Omgaan met stress
• Reageren op feedback
21
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Omgevingsinvloeden

Aandoening

• Onbekendheid met, ontbreken van,
onvoldoende gebruikmaken van
ondersteuningsmogelijkheden

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

• Omgevingsproblemen die een (extra)
belasting kunnen zijn: financiën woonsituatie – familie - stigma
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Sufheid
Vermoeidheid
Droge mond, erge dorst
Wazig kijken
Trillen van de handen

24
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Wat te doen?
Soorten diagnostiek
Psychiatrische diagnostiek ->

Ziektebeeld/symptomen
-> behandeling

Functionele diagnostiek ->

Vaardigheden tekort
-> leren + toepassen

Hulpbronnen diagnostiek

Hulpbronnen tekort
-> organiseren + gebruiken

Toolkit Begeleid Leren
Kiezen-Verkrijgen-Behouden model
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Twee subgroepen
“Uitvallers”
uit het onderwijs

Huidige
studenten

Instroom
bevorderen

Voortijdig
schoolverlaten
voorkomen

Kiezen & Verkrijgen

Kiezen & Verkrijgen

Behouden

Behouden
• 5-stappen methodiek

Ryan’s educational story
Research project ’Recovery After an Initial Schizophrenia Episode (RAISE)

• Stigma & openheid
• Bondgenotengroep
• Mindset: cognitieve remediatie
• Voorkomen van en omgaan met stress
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Stepped support

Uitgangspunt 5-stappen methodiek

Eigen kracht
= Zelf doen

Studentrol + opleiding
van eigen keuze

Steun uit eigen netwerk
Familie / medestudent / vriend/

Studieloopbaanbegeleider

Vaardigheden + Hulpbronnen
Aandachtsfunctionaris
‘Studeren met een fb’
Begeleid Leren
Maatwerk

Functionele
Diagnostiek

Hulpbronnen
Diagnostiek

Succes + Tevredenheid
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Interventie Cognitieve Remediatie
Deel 1: Prospectief geheugen

Begeleid Leren

Bijeenkomst 1. Inleiding en het gebruiken van een agenda
Bijeenkomst 2. Prospectief geheugen (agenda’s, lijstjes, taken aan elkaar relateren)
Bijeenkomst 3. Korte termijn prospectief geheugen, aandacht houden bij een gesprek

Deel 2: Aandacht en concentratie

Effectieve interventie (naar eerste aanwijzingen)

Bijeenkomst 4. Aandacht houden bij een gesprek en bij een taak
Bijeenkomst 5. Aandacht houden bij een taak

Deel 3: Verbaal leren en geheugen

Databank Effectieve Jeugdinterventies

Bijeenkomst 6. Verbaal leren en geheugen/ namen leren
Bijeenkomst 7. Verbaal leren en geheugen
Bijeenkomst 8. Verbaal leren en geheugen/aantekeningen maken

Deel 4: Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen
Bijeenkomst 9. Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen
Bijeenkomst 10. Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen
Bijeenkomst 11. Cognitieve flexibiliteit, problemen oplossen en plannen
Bijeenkomst 12. Integratie van vaardigheden, herhaling van het geleerde en de volgende
stappen

Dilemma’s I

Dilemma’s in de praktijk

• Patiëntrol

vs

Studentrol

• Hulpverlener

vs

Docent/SLB-er

• Professional als
probleemeigenaar

vs

Student als
probleemeigenaar

• GGz-issues

vs

Onderwijs-issues

• Professional als
proceseigenaar

vs

Student als
proceseigenaar
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Dilemma’s II

Achtergrondinformatie

• Drop out

vs

Time out

• Monodisciplinair

vs

Interdisciplinair

• Norm

vs

Vorm

www.begeleidleren.nl

• School

vs

Stage

www.supportededucation.eu

• School

naar Werk

Niet alleen hardlopers komen

vooruit, ook zij die hinken

Innovatiewerkplaats Begeleid Leren

Niet alleen ‘gezonde’ studenten
komen vooruit,
ook studenten met
psychische problemen
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Hartelijk dank voor u aandacht!

Overige aspecten
• Angst voor stigma & sociale uitsluiting
• Samenwerking onderwijs – GGz

• Crisispreventie & -interventie
• Inzet ervaringsdeskundige studenten
Lies Korevaar, e.l.korevaar@pl.hanze.nl

• Niet alleen school, maar ook stage

Begeleid Leren
Jongeren met psychische problemen
helpen beter te functioneren zodat ze met

Introductiefilmpje Begeleid Leren

succes en naar hun eigen tevredenheid
de opleiding van eigen keuze kunnen
(ver)volgen
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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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