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Mental Health

Geachte decaan, beste Hans,
De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) '16-'17
doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen aangaande het onderwerp Mental Health op
de FMG.
De laatste jaren is er in de landelijke media steeds meer aandacht gekomen voor
Mental Health onder studenten. Zo meldt de NOS dat het aantal studenten dat hulp zoekt
stijgt, maar het aantal beschikbare studentenpsychologen niet1. Studenten hebben dan ook
steeds vaker last van studiestress en faalangst volgens een artikel uit de Volkskrant2. Uit een
recent onderzoek van studentenorganisatie lnterstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat
studentenpsychologen schaars zijn en vaak over te weinig tijd en middelen vanuit de
universiteit beschikken3 • Daarnaast zijn zij moeilijk toegankelijk. Deze geluiden hebben de
FSR FMG ertoe bewogen om op de UvA, en vooral op de FMG, op zoek te gaan naar
mogelijkheden tot ondersteuning van studenten die te maken hebben/krijgen met mentale
gezondheidsproblemen. In dit advies doet de FSR FMG verslag van zijn bevindingen en zet hij
de aandachtspunten voor de FMG betreffende dit onderwerp uiteen. Op basis van deze
aandachtspunten worden er concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van studenten
met mentale problemen op de FMG te verbeteren. De voorstellen betreffen zowel de dienst
van de studentenpsycholoog zelf, als alternatieve vormen van ondersteuning.

1

Zie NOS (2016). 'Psychische hulp voor student schaars maar nodig' Verkregen via:
http://nos.nl/ op 3 / artikel /213 8919-psychische-hul p-voor-stud en t-schaars-maar-n odig.h tml
2
Zie Volkskrant (2012). 'Amsterdamse studenten hebben steeds vaker last van studiestress'
Verkregen via:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdamse-studenten-hebben-steeds-vaker-last-van-studi
estress-a336 7059 /
3
Zie ISO (2016) 'Studentpsychologen, een stand van zaken' Verkregen via:
http:/ /www.iso.nl/website/wp-content/u ploads/2016 /10 /1617-0nderzoek-Studentenpsychologen
-1.pdf
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Onderzoek en bronnen

Om te komen tot deze voorstellen heeft de FSR FMG zowel zelf onderzoek gedaan, middels
gesprekken met studentenpsychologe Esther Boucher en andere initiatiefnemers met
betrekking tot dit onderwerp, alsook bestaande onderzoeken als bron gebruikt. De afgelopen
jaren is er dan ook door verschillende studentenorganisaties, zoals de ASVA, het ISO en de
LSVb onderzoek verricht naar de dienst van studentenpsychologen. Zo deed het ISO
afgelopen oktober middels een deskresearch en
een
enquête onder 35
studentenpsychologen, aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP),
onderzoek naar: de vraag en behoefte van studenten (1), het aanbod aan hulp vanuit
studentenpsychologen (2), de toegankelijkheid van studentenpsychologen (3) en de
capaciteit van studentenpsychologen ( 4). Het onderzoek van de ASVA focust zich specifiek op
de UvA-HvA en bestaat uit interviews met een studentenpsycholoog aan de UvA en 12
studenten die gebruik hebben gemaakt van de hulp van een studentenpsycholoog". Op basis
van deze bronnen en eigen onderzoek komt de FSR FMG tot de volgende aandachtspunten:
Aandachtspunt 1: Werkdruk en toegankelijkheid studentenpsycholoog
Het onderzoek van de ASVA concludeert dat de studenten tevreden zijn met de
laagdrempeligheid van de studentenpsycholoog. Het is kosteloos, ouders hoeven niet te
worden ingelicht en de wachttijd is relatief kort. Dit ervaren studenten als positief. De dienst
van de studentenpsycholoog wordt dus gewaardeerd onder studenten.
Echter komt uit zowel het onderzoek van de ASVA als het ISO naar voren dat de
studentenpsychologen zelf teleurgesteld zijn in de hoeveelheid tijd die ze kunnen steken in
het behandelen van studenten. Door de tijdsdruk die de studentenpsycholoog ervaart, kan er
geen optimale hulp worden geboden. Dit valt ook terug te zien in de feedback vanuit
studenten. Zo concludeert het onderzoek van de ASVA dat de korte duur van de
behandeltrajecten (slechts vijf individuele gesprekken) het belangrijkste kritiekpunt vanuit
studenten op de studentenpsycholoog is. Deze korte duur is echter nodig om stagnatie van de
doorstroom van studenten in behandeling tegen te gaan en om te voorkomen dat de
wachttijden te hoog oplopen, zo vertelde studentenpsychologe Esther Boucher in het gesprek
met de FSR FMG. De studentenpsychologen hebben nu dus te weinig tijd om alle studenten
naar behoeven aandacht te geven. Dit probleem zou aangepakt kunnen worden door meer
studentenpsychologen aan te stellen. Echter kan deze beslissing alleen op centraal niveau
worden genomen. Daarom pleit de FSR FMG ervoor dit probleem op centraal niveau te
agenderen.
Voorstel FSR FMG: De FSR FMG vraagt van de decaan het probleem van te weinig
uren voor de studentenpsycholoog op het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) te
agenderen.

4

ASVA (2010) 'Student op de sofa' Verkregen via:
https://www.asva.nl/sites/ default/files/ onderzoeken/ defi n i tieve%2 Orapport% 2 Ostuden ten psych ol

oog%208 11 %J20-0!.12020Hlll081 l4919.pdf
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Een maatregel die de druk van de reguliere behandeltrajecten zou kunnen afnemen, is het
invoeren van een laagdrempelig inloopspreekuur één of meerdere keren in de week/weken
(gelang de behoefte) op facultair niveau. Hier kan de student aankloppen met zijn of haar
problemen, waarna de studentenpsycholoog een snelle inschatting kan maken van waar de
student behoefte aan heeft. Naar eigen zeggen heeft een studentenpsycholoog hiervoor aan
een een paar minuten al genoeg. Doordat de student eerder wordt opgevangen, kan er eerder
bepaald worden of de student hulp nodig heeft van de studentenpsycholoog in de vorm van
(intensieve) behandeling, of wellicht beter ergens anders terecht kan, zoals bij de
studieadviseur, mentor of reguliere GGZ. Door studenten sneller en eerder hulp te bieden,
neemt de druk ook af van de studentenpsychologen. Tevens leidt de invoering van een
laagdrempelig inloopspreekuur tot het toegankelijker worden van de studentenpsycholoog.
Het invoeren van een inloopspreekuur kan daarmee al met al voor eerdere en snellere
interventie en uiteindelijk voor betere en efficiëntere hulpverlening zorgen.
Uit het gesprek met studentenpsychologe Esther Boucher kwam naar voren dat zich
op verschillende faculteiten vaak specifieke psychische problemen voordoen. Daarom pleit de
FSR FMG voor invoering van een inloopspreekuur op facultair niveau. Op de FNWI wordt op
dit moment eens per week een dergelijk inloopspreekuur gehouden en dit wordt dan ook
goed bezocht. Het faciliteren van de benodigde middelen voor dit spreekuur, bijvoorbeeld
een behandelingsruimte, zou dan ook door de faculteit op zich moeten worden genomen.
Voor het realiseren van een inloopspreekuur ter verlaging van de werkdruk, ter verbetering
van de toegankelijkheid van studentenpsychologen en om efficiëntere hulpverlening te
bewerkstelligen, is het nodig dat er overleg komt tussen studieadviseurs, OWi's en
studentenpsychologen over de precieze invulling van het spreekuur.
Voorstel FSR FMG: De FSR FMG vraagt van de decaan de gesprekken tussen de
OWi's, studieadviseurs, studentenpsychologen en andere betrokkenen te faciliteren
en tevens de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de benodigde middelen die
in deze gesprekken benoemd worden te verschaffen.
Aandachtspunt 2: Zichtbaarheid
Op dit moment zijn de studentenpsychologen georganiseerd binnen het centrale
dienstencentrum Student Services van de UvA. Student Services biedt naast
studentenpsychologen ook verschillende andere nuttige diensten aan aan studenten, zoals
studieadviseurs en loopbaanadviseurs, maar doordat dit centrum zich op centraal niveau
bevindt, is het voor veel studenten vaak nog onduidelijk welke diensten SS aanbiedt en hoe
deze te bereiken zijn. Zo bleek uit het gesprek met de studentenpsychologe dat veel
studenten de studentenpsycholoog moeilijk wisten te vinden via de reguliere UvA kanalen,
zoals de website. Het onderzoek van de ASVA toont dan ook aan dat studenten eerder bij de
studentenpsycholoog terecht komen via vrienden, de studieadviseur of soms een docent.
Daarom is het noodzakelijk dat er ook op de lagere niveaus die de UvA kent actieve promotie
komt van deze diensten. De FSR FMG pleit er dan ook voor dat er op facultair niveau wordt
nagedacht over het verbeteren van de zichtbaarheid van deze diensten en dat de FMG zich
inspant deze diensten actief te promoten bij haar studenten. Dit kan bijvoorbeeld aan de
hand van de nieuwe digitale leeromgeving, narrowcasting, nieuwsbrieven of sociale media.
Deze harmonisatie van de diensten op verschillende bestuurlijke niveaus zal uiteindelijk
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leiden tot een getrapt systeem van informatie waarbij het duidelijk is waar de student terecht
kan met welke vragen.
Voorstel FSR FMG: De FSR FMG vraagt van de decaan om zijn communicatieve
middelen in te zetten om de diensten van de UvA, waaronder de
studentenpsychologen, actief te promoten, zodat studenten van de FMG weten waar
ze met hun problemen of vragen terecht kunnen.
Aandachtspunt 3: Bewustzijn creëren rondom Mental Health
Meer zichtbaarheid heeft niet alleen als voordeel dat meer studenten de diensten van de UvA
weten te vinden, maar ook dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd rondom mentale
gezondheid onder studenten .. Dit is belangrijk aangezien het voor studenten nu nog vaak
lastig is zich bloot te geven over de eventuele mentale problemen waar zij mee te maken
krijgen.5 Om het onderwerp van Mental Health bespreekbaarder te maken stelt de FSR FMG
voor om een facultair brede 'Mental Health Day' te organiseren waar externe partijen, die
zich bezighouden met mentale gezondheid, voor kunnen worden uitgenodigd om met
studenten in gesprek te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geven van
verschillende workshops.
De FSR FMG vraagt de FMG assistentie voor het organiseren van deze dag in de vorm van
zowel een financiële bijdrage, alsook communicatieve ondersteuning bij het promoten van
het evenement.
Voorstel FSR FMG: De FSR FMG vraagt van de decaan zowel financiële als
communicatieve steun bij het organiseren van een facultair brede Mental Health Day
om meer bewustzijn te creëren rondom Mental Health onder studenten én docenten,
eventueel in samenwerking met centraal.
Daarnaast adviseert de FSR FMG het faculteitsbestuur om na te denken over facultaire
alternatieve initiatieven die de studentenpsycholoog aanvullen in haar functie bij het helpen
van studenten die worstelen met mentale problemen. Op andere faculteiten wordt hier reeds
invulling aan gegeven door het opzetten van een cursus 'Mindfulness'. Bij deze cursus leren
studenten omgaan met stress en negatieve gedachten en gevoelens, alsook hoe zij effectief
studeren. Dit past ook goed in het rijtje met ondersteunende cursussen voor de student die
worden aangeboden op de UvA en op de FMG. Op de FdR wordt deze cursus gekoppeld aan
het vakgebied. Maike Steen (één van de initiatiefneemsters van de cursus Mindfulness in
Law) stelt dat de cursus is opgezet met het idee dat er in de studie rechten veel nadruk wordt
gelegd op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, maar nauwelijks op praktische,
oplossingsgerichte vaardigheden, die net zo hard nodig zijn in de praktijk van rechtszaken.
De cursussen zijn daarmee, naast goed voor persoonlijke ontwikkeling, ook een aanvulling op
kennis van de student. Studenten ontwikkelen de 'tools' om in de praktijk aan de slag te gaan.
Dit voorbeeld van de FdR laat zien dat de cursussen goed gegeven kunnen worden op
facultair of domein niveau op de FMG, omdat er meteen een link kan worden gelegd met de

5
LSVb (2013) 'Psychische klachten onder studenten' Verkregen via
https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2016/10/0nderzoeksrapport Psychische klachten.pdf
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praktijk van de studie. Geld voor dergelijke cursussen zou per domein kunnen worden
vrijgemaakt uit de voorinvesteringsgelden.
Voorstel FSR FMG: De FSR FMG vraagt de decaan in gesprek te gaan met de
domeinen over het beschikbaar stellen van een cursus waarin Mindfulness verwerkt
is aan hun studenten.
Concluderend stelt de FSR FMG dat de toegenomen druk op studentenpsychologen
vooralsnog niet correspondeert met het aantal middelen dat tot hun beschikking staat.
Daarmee is de mentale ondersteuning voor studenten nog niet toereikend. Alhoewel
studentenpsychologen op de UvA op centraal niveau georganiseerd zijn, is het mogelijk hen
op facultair niveau te ondersteunen in hun werkzaamheden via verschillende initiatieven.
De FSR FMG doet daarom de volgende vijf voorstellen:
1.

De FSR FMG vraagt van de decaan het probleem van te weimg uren voor de
studentenpsycholoog op het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) te agenderen.

2.

De FSR FMG vraagt van de decaan de gesprekken tussen de OWi's, studieadviseurs,
studentenpsychologen en andere betrokkenen te faciliteren en tevens de
verantwoordelijkheid op zich te nemen om de benodigde middelen die in deze
gesprekken benoemd worden te verschaffen.

3.

De FSR FMG vraagt van de decaan om zijn communicatieve middelen in te zetten om
de diensten van de Student Services, waaronder de studentenpsychologen, actief te
promoten, zodat studenten van de FMG weten waar ze met hun problemen of vragen
terecht kunnen.
De FSR FMG vraagt van de decaan zowel financiële als communicatieve steun bij het
organiseren van een facultair brede Mental Health Day om meer bewustzijn te
creëren rondom Mental Health onder studenten én docenten, eventueel in

4.

5.

samenwerking met centraal.
De FSR FMG vraagt de decaan in gesprek te gaan met de domeinen over het
beschikbaar stellen van een cursus waarin Mindfulness verwerkt is aan hun
studenten.

Gaarne tot nadere toelichting bereid,

~
Met vriendelijke groet,

~a:7
Voorzitter
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