
RUNNING ON EMPTY
Noodzaak en voorstel voor een integrale aanpak voor 

mentale veerkracht en welbevinden van studenten

Dr. Jolien Dopmeijer
Projectleider Trimbos-instituut

Docent-onderzoeker hogeschool Windesheim
Webinar Mentale veerkracht studenten

Alles is Gezondheid, 24 juni 2021



‘EEN SYSTEEM WAARIN JE DIPLOMA HALEN 
BELANGRIJKER IS DAN JE ONTWIKKELEN ALS 
MENS’

TIME OUT MANIFEST‘EEN SYSTEEM WAARIN JE MAANDEN 
MOET WACHTEN OP HULP’

‘EEN SYSTEEM WAARIN JE ALLEEN DE BESTE 
VERSIE VAN JEZELF DURFT TE LATEN ZIEN 
OMDAT JE ANDERS BANG BENT DAT JE NIET 
GOED GENOEG BENT’

‘IK WIL GEEN AFVALRACE MEER’



Het studentenleven van nu is 
voor veel studenten niet meer 
de mooiste tijd van hun leven.



Starting university is a 
key life transition in 

crucial developmental 
period

(Erikson, 1968)



Ontwikkeling naar 
jongvolwassenheid

Persoonlijkheid en 
identiteit vormen

Loskomen van ouders

Aansluiten bij anderen

Prestatiegerichte en 
individualistische maatschappij

Hoge studiedruk

Financiële druk

Starten met studeren

Minder gestructureerde 
schoolomgeving

Psychosociale 
problemen

Weinig openheid en 
hulp zoeken

Studievertraging en 
studie-uitval



Piek van ontstaan
psychische

stoornissen valt samen met 
studietijd: 

75% van de problemen vóór
24e levensjaar (Kessler)



Resultaten
Windesheim 2018

Suïciderisico:
1 op de 5 
(18,2%)

1 op de 13 is 
mantelzorger

(7,8%)

Angst- en somberheid:
Geen klachten: 46,7%

Licht-matig: 38,9%
Ernstig: 14,4% 

1 op de 4 burn-out klachten

Risicovol drinken:
M: 88,3%, V: 87,3%

68,9% ervaart vaak tot 
zeer vaak prestatiedruk

43,3% matig-zeer sterk 
eenzaam



Negatieve attitude openheid en hulp zoeken

Dopmeijer et al., 2020

Dilemma 
of 
disclosure



Sense of belonging voorspelt psychische klachten



SENSE OF BELONGING: 
“EEN GEVOEL VAN VEILIGHEID EN GEBORGENHEID DAT ONTSTAAT VANUIT DE BELEVING DAT MEN 
ONDERDEEL IS VAN EEN COMMUNITY, ORGANISATIE OF EEN INSTITUUT” (ASHER & WEEKS, 2013)



Verbondenheid als universele essentiële basisbehoefte van de mens
Maslow (1954)



Students who do 
not feel like they 

belong rarely stay 
in college
(Strayhorn, 2019)





Pijlers van integrale aanpak studentenwelzijn: 
heleschoolbenadering

Preventie en vroegsignalering

Promotie van mentale gezondheidsvaardigheden

Binding en een inclusief, open en steunend studieklimaat

Professionalisering (staff training) m.b.t. studentenwelzijn

Student support services

Uit: Dopmeijer, J.M.  (2020) Running on empty. The impact of challenging student life on wellbeing and academic performance. PhD thesis



1. Preventie & Vroegsignalering

 Jaarlijks screenen van studenten op 
psychische gezondheid, 
risicofactoren en studievoortgang 
met gepersonaliseerde 
terugkoppeling naar de student

 Suïcidepreventie programma’s

 Alcohol- en middelenbeleid



2. Promotie van mentale gezondheidsvaardigheden

Vergroot de mentale 
gezondheidsvaardigheden van 

studenten (leerlijn PO t/m HO):

interventies vanuit positieve 
psychologie voor het vergroten van 

veerkracht en bevlogenheid, 
persoonlijk leiderschap



Mentale gezondheidsvaardigheden
bevorderen openheid en 
hulpzoekend gedrag
Kennis en vaardigheden die ons helpen om 
• Kennis en begrip van mentale gezondheid
• Kennis en begrip van stress en ‘toxic stress’
• Kennis en begrip van stigma
• Kennis en vaardigheden m.b.t. openheid en hulp 

zoeken: weten wanneer, hoe en waar je hulp zoekt
=

Eigen regie kunnen voeren voor je mentale gezondheid



Heleschool-
benadering
Veerkracht en
welbevinden

(Leer-& Veerkracht)



3. Binding en een inclusief, 
open en steunend studieklimaat

o Normaliseer openheid over fysieke en 
psychosociale problemen

o Voorbeeldrol docent en andere begeleiders
o Bevordering van sense of belonging van 

studenten (Strayhorn, 2019)
o -> Zie Strayhorn (o.a. TedTalk)

o Stimuleer actieve betrokkenheid i.p.v. 
passieve consumptie

o Informele bijeenkomsten
o Kleinschaligheid en coaching
o Aandacht voor binding introweken



4. Professionalisering van 
docenten en studentbegeleiders

• Besteed aandacht aan
deskundigheidsbevordering:

• binding
• stigmavermindering
• preventie en vroegsignalering
• mentale

gezondheidsvaardigheden
• (zelf)hulpaanbod en 

hulpzoekend gedrag



5. 
Student support 
services

• Individueel, groep, preventief
breed en geïndiceerd aanbod

• Online, ftf en blended 
• Peersupport en maatjessysteem

als additionele hulpbron
• Goed systeem van ketenzorg

zowel binnen als buiten de 
onderwijslocatie

• Aandacht voor risicogroepen



Projectmatige aanpak, duurzaam
• Trekker, coördinator studentenwelzijn, stuurgroep
• Beleid, visie, zorgvuldige besluitvorming
• Draagvlak, ongoing: what’s in it for me?
• Project met permanente horizon
• Financiering intern & extern
• Monitoring project
• Richt op zowel studenten als personeel, betrek ook beide!
• Helderheid over: 

• Het waarom: persoonsvorming vs. Studiesucces
• Probleemoplossend vs. Eigen kracht bevorderen
• Rollen, taakopvattingen (intern vs. extern, beperking rol docent)



Ontwikkelingen in 
het veld
• Monitor Mentale Gezondheid 

en Middelengebruik studenten

• Landelijke Werkgroep 
Studentenwelzijn

• Landelijk Netwerk 
Studentenwelzijn

• Aanbod binnen hogescholen 
en universiteiten

• Aanbod, waaronder door 
studenten zelf, bijv.:

• Lieve 
Mark/Thuisbesmet.nl

• Frisse gedachtes

Onder andere door….



Vragen of 
contact?

Dr. Jolien Dopmeijer

Projectleider Studenten, Trimbos-instituut

jdopmeijer@trimbos.nl

Docent/onderzoeker hogeschool Windesheim

jm.dopmeijer@windesheim.nl

mailto:jdopmeijer@trimbos.nl
mailto:jm.dopmeijer@windesheim.nl
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