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reactie decaan op ongevraagd advies mentale gezondheid

Geachte Raad,

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 26 april 2019 betreffende mentale gezondheid. Dit 
advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 9 mei 2019 gezamenlijk besproken.

In uw advies verwijst u naar een ‘portal’ over gezondheid met informatie voor aankomende 
studenten. Het spreekt voor zich dat deze informatie wat beperkter is dan de informatie voor zittende 
studenten. De informatie voor zittende studenten staat in de A-Z lijst van de studentensites. Hier staat 
veel informatie over geestelijke gezondheid (algemeen) en hulp bij stress. Er staan links naar 
‘loketten’ en het evt. cursusaanbod op het specifieke gebied. Er staan ook cursussen op die Studenten 
Services aanbiedt. Mocht u nog zaken missen op deze sites, dan hoor ik dat graag en geef ik dat door 
aan de beheerder van het lemma, Bureau Communicatie.

Met betrekking tot uw andere voorstellen om de informatievoorzieningen van 
zorgorganisaties/cursussen/workshops m.b.t. mentale gezondheid te verhogen, ben ik het eens met de 
gedachte dat meer exposure voor dergelijke informatie niet slecht zou zijn. Ik ondersteun uw idee 
voor het maken van een digitale flyer voor studieverenigingen en studieadviseurs, en eveneens om 
hiervoor meer aandacht te vragen van studieadviseurs. Ik vind het plaatsen van actiegerichte banners 
en het uitdelen van flyers minder zinvol, behalve als er ook echt sprake is van een campagne (dus 
bijvoorbeeld tijdens de Health Week). Zoals we op de overlegvergadering hebben besproken kunt u 
een afspraak inplannen met de afdeling Marketing en Communicatie van het faculteitsbureau voor 
het maken van een digitale flyer.

Met vriéndelijk^ arnet

Prof. dr. A. H. Fischer, 
Decaan
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