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met mij mee dacht en mij hebt voorzien van nuttige informatie en feedback. Bedankt
daarvoor!
Verder wil ik mijn afstudeerbegeleider Dinet Poortman bedanken voor de relevante
tips en feedback die ik heb mogen ontvangen gedurende deze periode.
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en af en toe fijn te spuien over het afstuderen. In het bijzonder wil ik Milan, Rian,
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gaven mij het gevoel dat ik er niet alleen voor stond.
Niet alleen de professionals, maar ook mijn lieve familie en vrienden wil ik danken
voor hun steun. In het bijzonder wil ik daarbij mijn moeder bedanken voor al haar
uren die ze in het reviseren heeft zitten. Dankzij jou kon ik de puntjes op de i zetten.
Als laatste wil ik alle studenten bedanken die mee hebben gedaan aan mijn
onderzoek. Dankzij jullie medewerking heb ik mijn onderzoek kunnen schrijven.

Marijn Stemerdink
Nijmegen, 03-09-2018
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Samenvatting
Uit recent onderzoek over het studentenwelzijn in het hoger onderwijs blijkt dat
studenten in toenemende mate stressklachten ervaren. In dit onderzoek kampt één
op de vier studenten met burn-outklachten (Dopmeijer, 2017). Deze klachten hebben
een negatieve invloed op het welzijn en studieverloop van studenten. Ondanks
ervaren klachten, vragen maar weinig studenten om hulp. Als studenten dit doen is
dit vaak pas in een laat stadium (Boot, Vonk & Meijman, 2007). Een adequaat
antwoord op dit probleem blijkt onder meer te liggen op het gebied van
bewustwording, preventie en vroegsignalering.
De studentenpsychologen van de HAN signaleren een toename van stressklachten
onder HAN-studenten. In de nabije toekomst willen de studentenpsychologen
ontwikkelingen doorvoeren in hun dienstverlening op het gebied van preventie en
vroegsignalering. Momenteel hebben zij nog geen preventieve activiteiten en
hulpmiddelen voor HAN-studenten.
Dit onderzoek sluit aan op deze ontwikkelplannen en heeft als doel om inzicht te
krijgen in wat studenten van de studentenpsychologen nodig hebben om
stressklachten vroegtijdig te herkennen. Daarnaast wordt gekeken hoe de
studentenpsychologen het hulp vragen toegankelijker en laagdrempeliger kunnen
maken voor studenten.
De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen de studentenpsychologen van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen eraan bijdragen dat studenten van de faculteit
GGM vroegtijdig stressklachten bij zichzelf herkennen en om hulp vragen?
Een online vragenlijst is gebruikt om inzichtelijk te maken welke behoeften studenten
hebben op het gebied van vroegsignalering van stress en op het gebied van hulp
vragen. Aan de hand van interviews is het praktijkvraagstuk verder onderzocht. De
belangrijkste conclusies zijn dat studenten een gebrek aan kennis over stress
ervaren en hierdoor onvoldoende de ernst en mate van stress kunnen inschatten.
Daarnaast ervaren studenten taboe en schaamte rondom mentale problemen en
heerst onder studenten onduidelijkheid over de studentenpsychologen en de
hulpmogelijkheden. Dit werkt drempelverhogend.
Aandacht moet besteed worden aan het creëren van veiligheid en erkenning, het
bespreekbaar maken van stressgerelateerde thema’s, het vergroten van kennis en
het vroegtijdig aanbieden van informatie over de studentenpsychologen. Daarnaast
hebben studenten baat bij een toegankelijk preventief hulpaanbod van de
studentenpsychologen, bestaande uit onder andere een checklist, training en
mindfulness, om stressklachten vroegtijdig te kunnen herkennen.
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1. Inleiding

1.1 Maatschappelijke signalen
Bovenstaande is een veelgebruikte uitspraak en lijkt bijna vanzelfsprekend. Toch
geldt deze uitspraak niet voor alle jongeren. Jongeren die voor hun dertigste
vermoeid en volledig opgebrand thuis zitten zijn tegenwoordig geen uitzondering
meer (Rosenmöller, 2013). Steeds meer jongeren kampen met stressklachten, wat
beroep doet op hun veerkracht en welzijn (Netwerk Studentenwelzijn, 2018). Op
landelijk gebied pleiten Kamerleden middels een motie voor meer onderzoek op het
gebied van stress- en burn-outklachten bij studenten. Zij signaleren dat
stressklachten zowel een negatieve invloed hebben op het welzijn, als op de
kostenpost van onderwijsinstellingen (Jonge Democraten, 2017; Westerveld, 2018).
Dat een zorgelijke trend gaande is over vertraging en studie-uitval blijkt uit het
onderzoek van Dopmeijer (2018) naar studieklimaat, gezondheid en studiesucces
van Nederlandse studenten. Hierin komt naar voren dat studenten in toenemende
mate stress- en burn-outklachten ervaren. Binnen dit onderzoek heeft één op de vier
studenten in het hoger onderwijs last van burn-outklachten (Dopmeijer, 2017).
Studenten rapporteren dat prestatiedruk een bepalende factor is in de toename van
klachten (Dopmeijer, 2018). Naast prestatiedruk zijn persoonlijke omstandigheden,
negatieve levensgebeurtenissen, sociale media, excellentiecultuur, tijdsdruk,
leenstelsel, eenzaamheid en het combineren van studie, werk en een sociaal leven
stress uitlokkers voor studenten (De Boer, 2017; Dopmeijer, 2018). Studenten
ervaren dusdanig stressklachten dat hun dagelijks leven eronder lijdt (Netwerk
Studentenwelzijn, 2018). Ondanks ervaren klachten zoeken Nederlandse studenten
nauwelijks naar hulp volgens onderzoek van Boot, Vonk en Meijman (2007). Als
studenten om hulp vragen is het vaak al in een (te) laat stadium.

1.2 Signalen vanuit HAN
Grootschalig onderzoek naar stress en hulpzoekgedrag onder studenten van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontbreekt. Wel ziet men een toename
van het aantal hulpbehoevende studenten blijkt uit het onderzoek van Eimers, Jager
& Hilkens (2017).
Gezien de landelijke toename van stress onder studenten en hulpmijdend gedrag is
de urgentie hoog dit probleem aan te pakken. Kansen en ontwikkelingen liggen
onder meer op het gebied van bewustwording, preventie en vroegsignalering
(Dopmeijer, 2018).
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1.3 Signalen vanuit studentenpsychologen
1

De studentenpsychologen afdeling van de HAN is onderdeel van netwerk HAN
Studiesucces1. De afdeling studentenpsychologen biedt psychologische
hulpverlening aan HAN studenten met mentale problemen die invloed hebben op
de studie of dreigen de studie te vertragen (HAN Studiesucces, z.d.).

Uit vooronderzoek blijkt dat de studentenpsychologen een toename van stress onder
HAN-studenten signaleren. Een studentenpsycholoog geeft aan dat de grote groep
studenten die worstelt met stressklachten zorgelijk is. Volgens een
studentenpsycholoog komt de gezondheid, vrijheid en plezier om student te zijn
hierdoor onder druk te staan (Studentenpsycholoog X, persoonlijke communicatie, 31
januari 2018). Om verergering van klachten en studie-uitval door stress te
voorkomen is een preventief passend aanbod van belang. De studentenpsychologen
willen in de verdere ontwikkeling van hun dienstverlening aandacht besteden aan
preventie en vroegsignalering. Dit sluit aan op landelijke kansen en ontwikkelingen
(Dopmeijer, 2018). Aangezien de afdeling studentenpsychologen nog jong is, lag de
laatste jaren de nadruk op het ontwikkelen van een kwalitatief goed primair proces
(Studentenpsycholoog X, persoonlijke communicatie, 25 april 2018). Dit maakt dat
een preventief aanbod momenteel ontbreekt. Dit onderzoek sluit daarom aan op de
preventieve ontwikkelingen die op de agenda staan. De studentenpsychologen willen
onderzoeken wat de behoeften van de studenten van de faculteit GGM2 zijn en wat
zij van de studentenpsychologen nodig hebben om stressklachten vroegtijdig te
herkennen. Om gedrag van de studenten te beïnvloeden is het van belang om
daarbij belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van vroegsignalering in
kaart te brengen (Brug, Van Assema & Lechner, 2012).
Verder blijkt uit voorgesprekken met HAN-studenten dat zij ondanks ervaren
gezondheidsproblemen vaak geen beroep doen op professionals. Dit signaal is
relevant om mee te nemen in huidig onderzoek, omdat vroegsignalering en het in
actie komen samen een geheel vormen bij preventie. Door problemen vroeg te
signaleren en daarbij daadwerkelijk in actie te komen, kunnen onnodige verergering
van klachten en hoge kosten worden voorkomen (Brug et al., 2012).

1

HAN Studiesucces biedt studentbegeleiding. Het netwerk HAN Studiesucces bestaat uit HAN-studentdecanen, HAN-senior
studieloopbaanbegeleiders, HAN Talencentrum, HAN-studentenpsychologen en HAN Training en Coaching
2
Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM)
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1.4 Vroegsignalering bij ongezonde stress
Het uitgangspunt van vroegsignalering in dit onderzoek is om studenten in een vroeg
stadium van stress te helpen bij de herkenning van stressklachten die een negatieve
invloed hebben op het functioneren (*ongezonde stress) en om studenten in de
gelegenheid te stellen om in een vroeg stadium hulp te zoeken, om verergering van
stressklachten te voorkomen (Brug et al., 2012). Bij vroegsignalering zijn kennis en
bewustwording over de eigen gezondheid belangrijke factoren (Brug et al., 2012).
Deze factoren zorgen ervoor dat studenten de ernst en mate van hun klachten
kunnen inschatten (Verouden, Vonk & Meijman, 2010b).
*Figuur 1. Deﬁni.e gezonde en ongezonde stress in huidig onderzoek
Term

Referen)e

Deﬁni)e

Gezonde stress

Radboud Reflects, 2018

Kortdurende/functionele stress. Komt
opdagen in dreigende en/of veeleisende
situaties (zoals bij het leveren van een
prestatie). Naderhand kan het lichaam
zich voldoende herstellen naar een
gezond balans.

Ongezonde stress

Gaillard, 2003
Radboud Reflects, 2018

Langdurige stress. Hierbij kan het
lichaam onvoldoende herstellen en
ervaart men controleverlies. Dit heeft
psychologische en lichamelijke klachten
als gevolg. Deze vorm van stress heeft
veelal een negatieve invloed op het
dagelijks functioneren.

Zie bijlage A voor meer informatie hierover.

1.5 Factoren hulpzoekgedrag studenten
Het besluit om dan wel niet om hulp te vragen wordt volgens het ‘Health Belief
Model’ bepaald door de ervaren gezondheidsdreiging en de inschatting die studenten
maken van hun eigen kans op gezondheidsrisico’s en –consequenties (Brug et al.,
2012). Andere factoren die invloed hebben op hulpzoekgedrag komen uit het model
‘Theory of Help-Seeking’. Dit model veronderstelt dat bewustwording van symptomen
en de beoordeling van gezondheidsproblemen voorwaardelijke determinanten zijn in
het hulpzoekproces (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). Bewustwording
ontstaat zodra studenten voldoende kennis en inzicht hebben in hun eigen
gezondheidsproblemen en ongezonde gedrag. Het aanreiken van informatie en
voorlichtingen over gezondheidsproblemen en –risico’s kan hierbij helpen (Brug et
al., 2012).
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Overigens blijkt dat studenten sneller psychologische hulp inschakelen als zij bereid
zijn open te communiceren over ervaren problemen (Rickwood et al., 2005). Het
beschikbaar stellen van voldoende toegankelijk hulpaanbod is van belang. Studenten
moeten hiervan op de hoogte zijn en de intentie voelen om daar gebruik van te
maken (Gulliver, Griffiths & Christensen, 2012; Rickwood et al., 2005).
Figuur 2 illustreert een raamwerk met factoren die het hulpzoekgedrag beïnvloeden.

Dat studenten moeilijk om hulp vragen heeft mede te maken met de ervaren
prestatiedruk (Dopmeijer, 2017). Daarnaast spelen barrières als gebrek aan
vertrouwen in professionals, zelfonthulling, stigma en schaamte een belangrijke rol
(Verouden, Vonk & Meijman, 2010a; Vogel, Wester & Larson, 2007). Studenten zien
mentale problemen vaak als zwakte en houden zich daarom liever stil (Verouden et
al., 2010b). Uit vooronderzoek blijkt dat studenten een hoge drempel ervaren om
naar de studentenpsychologen toe te stappen (Student X, persoonlijke
communicatie, 14 maart 2018). Om hulpzoekgedrag onder studenten te bevorderen
is het verlagen van aanwezige drempels essentieel (Verouden et al., 2010b).
Daarom willen de studentenpsychologen onderzoeken hoe zij de drempel tot hulp
vragen kunnen verlagen voor studenten van de faculteit GGM. Om hier inzicht in te
krijgen is het verhelderen van factoren die het hulpzoekgedrag belemmeren dan wel
bevorderen van belang (Verouden et al., 2010b).
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1.6 Doelstelling
De uiteindelijke doelstelling is dat studenten in een vroeg stadium stressklachten
herkennen en om hulp vragen, zodat ongezonde stress en (tijdelijke) studie-uitval
beperkt of voorkomen kan worden.

1.7 Vraagstelling
Om de doelstelling te behalen zijn onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

Hoofdvraag
Hoe kunnen de studentenpsychologen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
eraan bijdragen dat studenten van faculteit GGM vroegtijdig stressklachten bij
zichzelf herkennen en om hulp vragen?

Deelvragen
1. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van vroegtijdige
herkenning van stressklachten volgens studenten van faculteit GGM?
2. Wat hebben studenten van faculteit GGM nodig van de studentenpsychologen om
stressklachten vroegtijdig te kunnen herkennen?
3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van hulp vragen
volgens studenten van faculteit GGM?
4. Wat kunnen de studentenpsychologen doen om de drempel tot hulp vragen te
verlagen volgens studenten van faculteit GGM?
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2. Methoden
2.1 Onderzoeksdesign
Dit onderzoek betreft een beschrijvend praktijkonderzoek uitgevoerd met kwalitatieve
en kwantitatieve onderzoeksmethoden om antwoord te geven op de hoofdvraag en
deelvragen. In een online vragenlijst en semigestructureerde interviews worden
wensen, ervaringen en meningen van studenten bevraagd. Het onderzoek levert
daarmee een praktijkverbetering op voor de studentenpsychologen toegespitst op de
behoeften van studenten op het gebied van vroegsignalering en hulp vragen (Van
der Donk & Van Lanen, 2014).

2.2 Onderzoeksproces
Voorafgaand heeft een oriënterend vooronderzoek plaatsgevonden. Om het
praktijkprobleem vanuit verschillende invalshoeken te verkennen en voorkennis te
vergaren zijn gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden en is
vakliteratuur geraadpleegd (Baarda et al., 2013). Middels vooronderzoek zijn de
onderzoeksvragen geformuleerd en meetinstrumenten ontwikkeld (Baarda et al.,
2017).
Zie bijlage B voor meer informatie uit het vooronderzoek. Zie bijlage C voor een
schematische weergave van het gehele onderzoeksproces.
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2.3 Onderzoekspopulatie
De totale populatie van dit onderzoek omvat 79 HAN-studenten die een opleiding
volgen binnen de faculteit GGM (zie figuur 4). Voor het wervingsproces is de via
Survio ontworpen vragenlijst verspreid op de Facebook pagina’s van Toegepaste
Psychologie en Creatieve Therapie (zie bijlage D). Via verschillende
procescoördinatoren van de faculteit GGM zijn studenten benaderd door de link van
de vragenlijst op een mededelingenbord en studentenblog te plaatsen (zie bijlage D).
Verder is de sneeuwbalmethode ingezet om studenten te werven (Verhoeven, 2013).
Figuur 4. Kenmerken vragenlijstrespondenten
N (%)
Geslacht

79 (100%)

-

Man

9 (11,4%)

-

Vrouw

70 (88,6%)

LeeDijd

79 (100%)

Opleiding faculteit GGM

79 (100%)

-

CreaMeve Therapie

35 (44,3 %)

-

Toegepaste Psychologie

31 (39,2%)

-

Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening

4 (5,1%)

-

Pedagogiek

4 (5,1%)

-

Sociaal Pedagogische
Hulpverlening

1 (1,3%)

-

Ergotherapie

1 (1,3%)

-

Logopedie

1 (1,3%)

-

Pabo- ALO

1 (1,3%)

-

OperaMeassistent en
Anesthesiemedewerker

1 (1,3%)

Leerjaar

79 (100%)

-

1

13 (16,5%)

-

2

16 (20,3%)

-

3

22 (27,8%)

-

4

28 (35,4%)

Gemiddelde

Mediaan (min/max)

21,85

22 (17-28)

3 (1-4)

Ervaren stress gedurende de
studie
-

Nooit of zelden

1 (1,3%)

-

Soms

16 (20,3%)

-

RegelmaMg

26 (32,9%)

-

Vaak

25 (31,6%)

-

Bijna alMjd

11 (13,9%)

N= aantal respondenten
(%)= aantal respondenten in procenten
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Middels een uitnodiging aan het eind van de vragenlijst gaven meerdere studenten
aan te willen deelnemen aan verdere onderzoek, waarna 8 interviews zijn ingepland
(zie figuur 5). Deze werving vond plaats op basis van een gelegenheidssteekproef
(Migchelbrink, 2010).

Figuur 5. Kenmerken interviewrespondenten
Respondent Geslacht

Lee0ijd

Opleiding

Leerjaar

1

Vrouw

22

Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening

4

2

Vrouw

22

Logopedie

4

3

Vrouw

24

Toegepaste Psychologie

4

de faculteitPsychologie
GGM.
4 Volgt een opleiding
Vrouwaan de19HAN binnen
Toegepaste

3

2.4. Inclusiecriteria onderzoekspopulatie

5 Studenten dieVrouw
21
Maatschappelijk Werk en
2
geen stress ervaren en studenten die stress (hebben) ervaren.
Dienstverlening
6

Man

22

Toegepaste Psychologie

4

7

Vrouw

22

Toegepaste Psychologie

4

8

Vrouw

21

Toegepaste Psychologie

4

Zie bijlage E voor de afweging van deze afbakening.

2.4. Inclusiecriteria onderzoekspopulatie
Volgt een opleiding aan de HAN binnen faculteit GGM.
Studenten die geen stress ervaren en studenten die stress (hebben) ervaren.

Zie bijlage E voor de afweging van deze afbakening.
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2.5 Meetinstrumenten
Online vragenlijst
Om studenten van diverse opleidingen te benaderen is een online vragenlijst uitgezet
(Van der Donk & Van Lanen, 2014). Wegens privacy ontbrak een databestand om
studenten te werven. Een vragenlijst bood de mogelijkheid het wervingsproces te
versnellen.
In de vragenlijst zijn opvattingen en behoeften van studenten uitgevraagd op het
gebied van vroegsignalering bij stress en hulp vragen. Het betreft een zelfontworpen
vragenlijst, omdat een bestaande vragenlijst ontbrak. Bij de ontwikkeling van de
vragenlijst is vakliteratuur gebruikt om begrippen zoals ‘vroegsignalering’ en
‘hulpzoekgedrag’ te operationaliseren in concrete vragen (zie bijlage F en G)
(Baarda, Kalmijn & De Goede, 2015). Om de kwaliteit van de vragenlijst te vergroten
is de input van studenten uit het vooronderzoek meegenomen bij de ontwikkeling van
vragen en antwoordcategorieën (Baarda et al., 2017). Voor de daadwerkelijke
afname is de vragenlijst getest op duur, duidelijkheid en aantrekkelijkheid middels
proefafnamen onder studenten (Baarda et al., 2015). Bij het meten van subjectieve
opvattingen had de 7-punts Likert schaal3 de voorkeur (Finstad, 2010). De optie
‘geen mening’ bood een uitweg voor de niet-wetende studenten (Baarda et al.,
2015). Studenten konden de vragenlijst geheel anoniem invullen, wat de kans op
sociaal wenselijkheid verkleint (Baarda et al., 2015)

Data–analyse en datareductie
Bij de analyse en weergave van ruwe data uit de vragenlijst is gebruik gemaakt van
de software programma’s IBM SPSS Statistics en Excel (Verhoeven, 2013). Via
Survio zijn de ruwe data uit de vragenlijst automatisch omgezet in een databestand
met frequentietabellen en datagegevens in SPSS en Excel. Hierdoor was de kans op
invoerfouten afwezig. Om populatiekenmerken aan te duiden zijn via SPSS
procenten, gemiddelden, mediaan, minimum en maximum berekend. Bij de analyse
zijn frequentietabellen van enkel- en meerkeuzevragen afgelezen en ter
verduidelijking omgezet naar staafdiagrammen middels Excel. Staafdiagrammen zijn
ingezet om de verhouding tussen verschillende antwoordcategorieën helder weer te
geven (Verhoeven, 2013).
Ter reductie zijn alleen de relevante hoofdzaken uit de vragenlijst weergegeven die
antwoord geven op de onderzoeksvragen (Van der Donk & Van Lanen, 2014).

3

1= Helemaal mee oneens, 6= Helemaal mee eens, en 7= Geen mening
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Semigestructureerde interviews
Naast bruikbare informatie uit de vragenlijst kon middels semigestructureerde
interviews dieper worden ingegaan op praktijkvoorbeelden (Migchelbrink, 2016).
Studenten namen liever deel aan individuele interviews, dan aan een
groepsbijeenkomst. Daarom leende individuele interviews zich als de meest
passende vorm bij deze doelgroep en het wellicht gevoelige onderwerp (Van der
Donk & Van Lanen, 2014).
In het interview werden studenten uitgenodigd een gewenste situatie te schetsen
over hetgeen wat zij nodig dachten te hebben om stress vroegtijdig te herkennen en
hoe de studentenpsychologen de drempel tot hulp vragen kunnen verlagen.
Alvorens het ontwikkelen van de interviewguide (bijlage H) zijn vanuit vakliteratuur en
vooronderzoek de gespreksonderwerpen bepaald. Met deze voorkennis kon worden
doorgevraagd op relevante onderwerpen passend bij de onderzoeksvragen van het
onderzoek (Baarda et al., 2013). De interviewguide is bij elk interview ingezet,
waarbij de volgorde van de onderwerpen afhankelijk was van de geïnterviewde
student. Zo kregen de studenten de mogelijkheid om zelf ergens op in te gaan en
hun eigen verhaal te doen (Van der Donk & Van Lanen, 2014).

Data–analyse en datareductie
Met toestemming van de studenten via het ‘Informed Consent’ (bijlage I), zijn de
audiobestanden van de interviews getranscribeerd. De ruwe interviewdata zijn
opgedeeld in betekenisvolle fragmenten en samengevat. In de eerste fase zijn aan
deze fragmenten labels toegekend op basis van open codering, waarbij de labels zijn
onderverdeeld in de categorieën ‘wat’, ‘wie’ en ‘hoe’ (Renkens & Van Overbeek,
2015). Middels open codering konden gegevens vanuit een open blik benaderd
worden. In de tweede fase stond structurering en reducering van de labels centraal.
Ter reductie werden overeenkomende labels onder categorieën gebracht via axiaal
coderen (bijlage J en K) (Baarda et al., 2013). Na codering zijn de fragmenten
geanalyseerd volgens een patroonanalyse. Met behulp van analysesets werd
gezocht naar inhoudelijke patronen om antwoord te geven op de onderzoeksvragen
(bijlage M).

Ervaring tijdens afname
Eén interview is tijdelijk gepauzeerd doordat de telefoon van een
interviewrespondent afging. Verder bevatten de interview afnames geen
bijzonderheden.
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2.6 Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid en validiteit binnen dit onderzoek zijn gewaarborgd middels de
combinatie van methodische triangulatie, bron- en onderzoekerstriangulatie (Van der
Donk & Van Lanen, 2014). De combinatie van een gestructureerde en minder
gestructureerde onderzoeksmethode levert een completer beeld op over de
praktijksituatie en maakt de onderzoeksresultaten krachtiger (Baarda et al., 2013).
Verder is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van peer debriefing en feedback op
gemaakte keuzes en dataverwerking door collega-studenten, om daarmee de
betrouwbaarheid en dialogische validiteit over onderzoeksprocessen en -resultaten
te borgen (Van der Donk & Van Lanen, 2014).

Om de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten te verhogen zijn proefafnames
gedaan bij vijf studenten om onduidelijkheden en fouten uit de vragenlijst te
elimineren (Verhoeven, 2013). Bij de interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. Dit
verhoogt de kwaliteit van de interviews, doordat controle achteraf mogelijk is (Baarda
& Van der Hulst, 2017).

Ten slotte is binnen dit onderzoek sprake geweest van afstemming op de wensen
van de opdrachtgever. Eveneens was de opdrachtgever nauw betrokken bij diverse
onderzoeksprocessen. Door deze afstemming en regelmatige contact is de
bruikbaarheid en resultaatvaliditeit van het onderzoek vergroot (Van der Donk & Van
Lanen, 2014).
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3. Resultaten
Deelvraag 1: Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van
vroegtijdige herkenning van stressklachten volgens studenten van de faculteit GGM?

Belemmerende factor
Gebrek aan kennis
Een patroon dat uit interviews naar voren komt is een gebrek aan kennis over stress
die studenten ervaren. Interviewrespondenten geven aan dat zij niet weten wanneer
stress nog gezond is en wanneer dat ongezond wordt. Daarbij weten studenten niet
op welke stresssignalen zij moeten letten. Sommige studenten herkennen de
stresssignalen wel, maar weten niet wanneer zij in actie moeten komen. Volgens
studenten leidt het gebrek aan kennis ertoe dat zij de mate en ernst van stress
onvoldoende kunnen inschatten.

‘Ik had werkelijk geen idee wat gezond en ongezond was. Voor mij voelde de
stressklachten als normaal en ik wist niet wat de rode vlaggen waren waar ik op
moest letten.’ - R3, F24
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Bevorderende factoren

Kennis over stress
Grafiek 1 geeft weer of studenten voldoende informatie krijgen vanuit school om
stress vroegtijdig te kunnen herkennen. De meerderheid van de 79 studenten geeft
aan het hier een ‘beetje mee oneens (21), ‘mee oneens’ (33) en ‘helemaal oneens’
(19) te zijn. Dit terwijl er behoefte is aan informatie en kennis. Kennis blijkt een
ontbrekende schakel die studenten nodig hebben om ongezonde stress vroegtijdig te
kunnen herkennen. Volgens interviewrespondenten draagt kennis over stress bij aan
meer bewustwording en zelfinzicht. Studenten willen informatie over het verschil
tussen gezonde en ongezonde stress en op welke (stress)signalen zij moeten letten.

‘Wanneer het randje er is van ongezonde stress, en wat dan de eerste stappen zijn die
ik moet zetten om hulp te krijgen.’ – R2, F18

Bespreekbaar maken
Daarnaast benoemen interviewrespondenten dat het bespreekbaar maken van
stressgerelateerde thema’s nodig is om vroegtijdige bewustwording te creëren.
Volgens hen kan dit door vroeg in de studie voorlichtingen of colleges te geven over
stressgerelateerde onderwerpen en dit soort thema’s jaarlijks te laten terugkomen in
bijvoorbeeld studieloopbaanlessen.
‘Dat het bespreekbaar en een open thema wordt, waardoor studenten zich vrijer
voelen om het er over te hebben en er over na te denken van ‘hoe gaat het nou
eigenlijk met mij en hoe zit ik erbij’ –R5, F1
Praktijkonderzoek afdeling studentenpsychologen, HAN - Marijn Stemerdink
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Deelvraag 2: Wat hebben de studenten van de faculteit GGM nodig van de
studentpsychologen om stressklachten vroegtijdig te herkennen?

Interviewrespondenten hebben behoefte aan een preventief aanbod dat toegankelijk
is voor alle studenten. Zij zijn van mening dat dit nodig is om studenten in een vroeg
stadium van stress te kunnen bereiken. Op de vraag hoe zo’n vroegtijdig aanbod
eruit moet komen te zien geven vragenlijstrespondenten verschillende gewenste
opties aan. Grafiek 2 toont hoe vaak studenten een bepaalde vorm kiezen die
volgens hen helpend is bij vroegtijdige herkenning van stressklachten. De meeste
studenten geven de voorkeur aan ‘een scholing van studieloopbaanbegeleiders’.
Daarna kiezen zij voor ‘het bespreekbaar maken’ en ‘een training over stress’.
‘Dat je juist ook heel goed preventief mensen kan aanleren van wat is stress en hoe
weet je nou bij jou wanneer het te veel is. En dat is eigenlijk mooi als je dat al leert
voordat het te laat is.’ – R7, F8
Scholing studieloopbaanbegeleiders
Niet elke student slaagt erin zelfstandig zijn of haar klachten in te schatten. Soms
hebben studenten iemand naast zich nodig die hen hiervan bewust maakt. Studenten
benadrukken het belang van een studieloopbaanbegeleider hierbij. Uit
patroonanalyse blijkt dat interviewrespondenten het belangrijk vinden dat
studentenpsychologen nauwer gaan samenwerken met studieloopbaanbegeleiders.
Voor het vroegtijdig handelen en doorverwijzen is het volgens studenten wenselijk
dat studieloopbaanbegeleiders scholing krijgen op het gebied van vroegsignalering.
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‘Dat de studieloopbaanbegeleider dan aan de bel had kunnen trekken, want zelf zie je
niet perse wanneer het ongezond wordt, tenminste dat heb ik in ieder geval.’ - R3, F4

Checklist
Om studenten te helpen bij bewustwording, zelfherkenning en het krijgen van inzicht
in eigen stressklachten kan een checklist een uitkomst bieden benoemen alle
interviewrespondenten. Studenten willen een lijst bestaande uit stresssignalen.
Ze vinden het prettig om een indicatie te krijgen met bijpassend advies wanneer
welke stappen te ondernemen. Dit werkt volgens studenten motiverend om waar
nodig stappen te ondernemen. Het liefst zien studenten de checklist online komen of
in de vorm van een folder bij de opleiding liggen.

‘Dat de signalen bij de studenten bekend gemaakt worden, want dat is in ieder geval
nodig om te herkennen. Een checklist daarbij zou ik persoonlijk fijn vinden.’ – R8, F16

Training stress
Hiernaast geven studenten aan dat het helpt om vaardigheden aan te leren in de
vorm van een open training of één-op-één coaching. Met name hoe studenten
kunnen omgaan met stressvolle situaties en hoe ze gezond gedrag preventief
kunnen inzetten om ongezonde stress te voorkomen.
‘Dat je gaat nadenken van hoe werkt stress bij mij, hoe ga ik ermee om en ook wel
hoe kan ik een burn-out voorkomen.’ –R7, F8

Mindfulness ter preventie
Tot slot geven interviewrespondenten die ervaring hebben met mindfulness aan dat
zij dankzij mindfulnessoefeningen stresssignalen herkennen en bewust zijn van
patronen en triggers die bij hen stress uitlokken. Studenten willen dat mindfulness
preventief wordt aangeboden. Daarbij is een open mindfulnesstraining bij de
studentenpsychologen wenselijk. Nu moeten studenten eerst op intake komen. Dit
kan volgens studenten de drempel tot aanmelding verhogen.
‘Door de mindfulnesstraining kan ik nu vertellen van oké ik herken die stresssignalen.’
–R8, F2
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Deelvraag 3: Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van hulp
vragen volgens studenten van de faculteit GGM?

Grafiek 3 laat zien of studenten makkelijk om hulp vragen bij de
studentenpsychologen indien nodig. De meeste studenten geven aan het hier ‘mee
oneens’ te zijn (30). De minderheid vraagt wel makkelijk om hulp.
Deze informatie komt overeen met informatie uit de interviews.
Interviewrespondenten geven aan dat zij niet makkelijk om hulp vragen bij
persoonlijke problemen.

‘Dat het écht niet goed ging, en dat ik echt op het punt stond van ik wil gewoon niet
meer. Het is klaar, weet je. En op zo’n moment zelfs dan nóg niet, dan nog geen hulp
willen.’ –R5, F14
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Belemmerende factoren
Taboe, schaamte en het ‘perfect plaatje’
Studenten ervaren taboe en schaamtegevoelens rondom mentale problemen.
Studenten vrezen voor andermans oordeel als ze zich kwetsbaar opstellen. Ze
krijgen het gevoel te falen en niet te voldoen aan een bepaald ideaalbeeld als zij om
hulp vragen. Het hebben van problemen past volgens studenten niet binnen het
‘perfecte plaatje’, waarin iedereen gelukkig en succesvol is. Studenten houden
daarom problemen vaak voor zichzelf. Ze laten liever façadegedrag zien, dan dat ze
toegeven aan ervaren problemen en hun kwetsbaarheid daarin tonen. Hierachter zit
angst voor persoonlijke afgang, het opgeven van een eigen stukje trots en het buiten
de groep vallen.

‘In mijn begrippen ja is dat toch wel tegen die perfecte student zijn in, om hulp te
vragen.’ – R8, F21

Prestatiedruk en tijdsgebrek
De ervaren prestatiedruk en het tijdsgebrek maakt het hulp zoeken niet makkelijk
voor studenten. Studenten hebben het gevoel dat zij moeten uitblinken en zich
moeten onderscheiden. Volgens hen is dit een sociale norm waaraan zij moeten
voldoen. Het constant willen voldoen aan bepaalde eisen, het (te) veel willen en/of
moeten in (te) weinig tijd maakt dat studenten geen ruimte en tijd ervaren om stil te
staan bij persoonlijke problemen en bovenal daar ook iets mee te doen. Het vragen
om hulp en investeren in de (mentale) gezondheid kost tijd. Studenten ervaren hierbij
tijdsgebrek.

‘Er ligt gewoon een hoge druk, prestatiedruk. Gewoon sowieso in de maatschappij, en
wat je tegenwoordig allemaal moet, en wat iedereen allemaal doet, en naja naast je
werk en je school en je stage, wil je het liefst ook nog eens vrijwilligerswerk doen en
weet ik veel wat en je cv moet er maar geweldig uitzien, ja en dat is normaal geworden.
Dus ja, dan geef je ook niet zo snel toe. Ja je gaat maar door, omdat je denkt van ja zo
moet het. Dat is de norm. En dan loop je jezelf voorbij…’ – R5, F18.
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Barrières studentenpsychologen

Grafiek 4 toont of vragenlijstrespondenten de drempel als laag ervaren om naar een
studentenpsycholoog toe te stappen bij persoonlijke problemen. De meerderheid van
de 79 studenten geeft aan het hier ‘helemaal mee oneens’ (13), ‘mee oneens’ (24),
en een ‘beetje mee oneens’ (21) te zijn. In de huidige situatie ervaren de
interviewrespondenten de drempel als hoog om hulp te vragen bij de
studentenpsychologen. Grafiek 5 laat zien dat 14 van de 79 studenten niet van het
bestaan van de studentenpsychologen op de HAN afweten. Drie studenten geven
‘anders’ aan. Zij geven aan sinds kort te weten dat de studentenpsychologen
bestaan. De meerderheid weet wel van het bestaan af.
Een patroon uit de patroonanalyse is dat studenten gedurende de studie
onvoldoende zijn voorzien van informatie over de studentenpsychologen, ondanks
behoefte hieraan. Onduidelijkheid heerst over het huidig hulpaanbod, wanneer en
hoe aan te melden. Studenten hebben het idee dat zij pas mogen aankloppen als zij
heftige klachten ervaren. Studenten die wel op de hoogte zijn van het hulpaanbod,
kwamen hier pas in een laat stadium achter. Daarnaast hebben studenten geen
gezicht bij de studentenpsychologen. Zij ervaren dit als onprettig. Als laatste werkt de
term ‘psycholoog’ drempelverhogend. Studenten zijn bang voor stigmatisering van
het naar een psycholoog gaan.
‘[Hoe is die drempel nu om ernaartoe te gaan?] Ja heel hoog. [Waar ligt dat aan?]
Omdat ik geen idee heb wie ze zijn, ik wist van het bestaan nog niet af voor dit
interview, ik weet niet waar het is, en ik heb er ook nog geen mensen over horen praten.’
– R2, F10
‘De noemer studentpsycholoog die drempel lag toen veel te hoog.’ –R3, F13

Praktijkonderzoek afdeling studentenpsychologen, HAN - Marijn Stemerdink

23

Bevorderende factoren
Veiligheid en erkenning
Het creëren van openheid over mentale problemen van studenten en hen stimuleren
daarover te praten is volgens studenten nodig om het taboe te doorbreken. Echter
stellen studenten zich niet gemakkelijk kwetsbaar op. Een voorwaarde om te praten
over problemen is volgens studenten erkenning en veiligheid vanuit de omgeving.
Erkenning en veiligheid kunnen eraan bijdragen dat studenten zich kwetsbaar durven
opstellen en sneller om hulp durven vragen. Het normaliseren van mentale
problemen is daarbij ook van belang. Zo krijgen studenten het gevoel dat het
menselijk is om problemen te ervaren.

‘Dan krijgt het ineens heel veel ruimte, alsof je een bal onder water probeert te houden,
die je echt heel lang onder water houdt en op een gegeven moment durft los te laten, dat
ie heel erg omhoog springt. En wat daaraan bijdroeg was wel erkenning.’ – R8, F1

Succesverhalen en ervaringsdeskundigen
Succesverhalen van studenten met ervaring bij de studentenpsychologen zijn
helpend om de drempel tot hulp vragen te verlagen volgens studenten.
Succesverhalen kunnen tevens hoop en perspectief bieden. Daarnaast zien
studenten veel in ervaringsverhalen van ervaringsdeskundigen. Het lijkt hen prettig
om met gelijkgestemden over problemen en oplossingen te praten.
Ervaringsverhalen bieden volgens hen (h)erkenning en begrip.
Het oprichten van praatgroepen of bijeenkomsten met ervaringsdeskundige
studenten is wenselijk volgens studenten.

‘Het is fijn om herkenning te horen van iemand die hetzelfde ervaart. Dan heb je niet het
gevoel dat je alleen staat.’ –R6, F7
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Deelvraag 4: Wat kunnen de studentpsychologen doen om de drempel tot hulp vragen
te verlagen volgens studenten van de faculteit GGM?

Grafiek 6 toont hoe vaak vragenlijstrespondenten een antwoordoptie kiezen die
volgens hen helpend werkt om de drempel tot hulp vragen bij de
studentenpsychologen te verlagen. De studenten geven het vaakst aan dat zij willen
weten wie de studentenpsychologen zijn, wat ze doen en waar ze zitten. Gevolgd
door het krijgen van informatie over wanneer zij mogen aankloppen en hoe de
aanmeldprocedure werkt.
Bekendheid en duidelijkheid
Het is essentieel dat studentenpsychologen meer bekendheid en duidelijkheid over
hun bestaan en het hulpaanbod creëren onder studenten blijkt uit de patroonanalyse.
Interviewrespondenten willen weten wanneer zij mogen aankloppen, wat de te
nemen stappen zijn, wat zij kunnen verwachten en wat hulp hen oplevert.
Daarnaast vinden studenten het prettig als zij weten met wie zij te maken krijgen,
voordat zij contact opnemen met een professional. Het liefst hebben ze een gezicht
bij de studentenpsychologen. Dit geeft hun een vertrouwelijk gevoel.
In de gewenste situatie krijgen studenten vroeg in de studie informatie over
beschikbare hulpmogelijkheden van de studentenpsychologen en komen de
studentenpsychologen zich voorstellen tijdens studieloopbaanlessen of hoorcolleges.
Tevens vinden studenten het prettig als de website van de studentenpsychologen
een foto bevat van het studentenpsychologenteam.

‘Een hele belangrijke stap is dat studenten ervan af weten. En dan ook gewoon hele
praktische dingen, wie zijn het, wat kunnen ze voor je doen, wanneer kun je ernaartoe?’
– R1, F1
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Inloopspreekuur
Hulp moet zo toegankelijk mogelijk zijn vinden studenten. Studenten willen op een
laagdrempelige manier met vragen terecht kunnen bij de studentenpsychologen,
zonder dat zij eerst op intake moeten komen. Studenten geven aan dat
inloopspreekuur hierbij wenselijk is. Dit kan ook telefonisch. Een spreekuur maakt het
volgens studenten toegankelijker om in contact te komen met een
studentenpsycholoog.

‘Ik denk dat het laagdrempeliger is als je makkelijk met vragen bij hen terecht kan. Dat
je niet een afspraak moet maken waarbij je dan pas over drie weken aan de beurt bent.’
– R1, F6

‘De drempel kan alleen maar hoger worden als je uiteindelijk lang moet wachten en dan
heeft iemand eerder zoiets van ‘ja laat maar hangen.’ –R6, F9

Website en intake-vragenlijst
Studenten vinden de website van de studentenpsychologen moeilijk vindbaar.
Volgens hen is het een zoektocht om aan informatie te komen. Studenten willen
makkelijker bij het aanbod en algemene informatie komen. Als laatste ervaren
studenten de intake-vragenlijst bij aanmelding als lang. De lengte weerhoudt hen
ervan deze in te vullen. Studenten zien graag dat de vragenlijst korter wordt.

‘Die vragenlijst die je in moet vullen om een afspraak te maken bij de
studentpsycholoog, nou die heeft mij gewoon een halfjaar tegen gehouden om een
afspraak te maken.’ –R4, F8
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4. Conclusie
Deelvraag 1: Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van
vroegtijdige herkenning van stressklachten volgens studenten van faculteit GGM?
Geconcludeerd kan worden dat een gebrek aan kennis over stress en stresssignalen
een belemmerende factor vormt voor studenten ten aanzien van vroegtijdige
herkenning van stressklachten. Studenten kunnen hierdoor de ernst van
stressklachten onvoldoende inschatten en weten niet wanneer zij aan de bel moeten
trekken. Daartegenover staat het vergroten van kennis als bevorderende factor.
Studenten hebben meer kennis over stress nodig om meer bewustwording en
zelfinzicht te creëren. Kennis over de eigen gezondheid en symptomen vormt een
belangrijke determinant in het verkrijgen van meer inzicht en bewustwording volgens
Brug et al. (2012). Daarnaast kan het bespreekbaar maken van stressgerelateerde
thema’s helpen om vroegsignalering onder studenten te bevorderen.

Deelvraag 2: Wat hebben studenten van faculteit GGM nodig van de
studentenpsychologen om stressklachten vroegtijdig te kunnen herkennen?
Studenten vinden het moeilijk om zelfstandig de mate en ernst van stressklachten in
te schatten. Om studenten hierin te ondersteunen is een preventief hulpaanbod van
de studentenpsychologen nodig dat toegankelijk is voor alle studenten. Uit literatuur
blijkt dat het inzetten van een checklist een geschikt middel is om vroegsignalering
onder studenten te bevorderen (Brug et al., 2012). Interviewrespondenten
ondersteunen dit gegeven en geven aan hier behoefte aan te hebben. Naast een
checklist, kan volgens studenten een hulpaanbod bestaande uit het bespreekbaar
maken van stressklachten, een training over stresshantering en het preventief
aanbieden van mindfulness ondersteunend werken bij vroegtijdige herkenning van
stressklachten. Daarenboven zijn studenten van mening dat scholing van
studieloopbaanbegeleiders op het gebied van vroege opsporing van problemen
wenselijk is voor tijdige herkenning van problemen en doorverwijzing.
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Deelvraag 3: Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van
hulp vragen volgens studenten van faculteit GGM?
In de huidige situatie vragen studenten niet makkelijk om hulp en ervaren zij de
drempel als hoog om met persoonlijke problemen aan te kloppen bij de
studentenpsychologen. Factoren die studenten belemmeren in het hulpzoekproces
zijn taboe, schaamte, prestatiedruk, sociale norm, tijdsgebrek en negatief
ingekleurde ideeën over hulp vragen aan studentenpsychologen. Deze resultaten
komen overeen met andere onderzoeken naar hulpzoekgedrag onder studenten,
waaronder die van Verouden et al. (2010a) en Vogel et al. (2007). Verder blijkt dat
studenten niet goed weten wie de studentenpsychologen zijn en wat de
hulpmogelijkheden zijn. Onduidelijkheid over hulporganisaties en hulpmogelijkheden
werkt belemmerend in het hulpzoekproces volgens het onderzoek van Gulliver et al.
(2012). Dit komt overeen met resultaten uit huidig onderzoek waarin studenten
aangeven dat deze onduidelijkheid drempelverhogend werkt.
Het creëren van erkenning en veiligheid is een voorwaarde om het hulpzoekgedrag
onder studenten te bevorderen. Alleen dan durven studenten zich kwetsbaar en open
op te stellen. Dit komt overeen met onderzoeksresultaten van Rickwood et al. (2005).
Zij veronderstellen dat studenten enkel hun problemen delen met mensen bij wie ze
zich veilig en vertrouwd voelen. Daarnaast blijkt uit interviews dat
ervaringsdeskundigheid bevorderlijk werkt in het hulpzoekproces, omdat het begrip
en (h)erkenning biedt.

Deelvraag 4: Wat kunnen studentenpsychologen doen om de drempel tot hulp
vragen te verlagen volgens studenten van faculteit GGM?
Het vergroten van duidelijkheid en bekendheid van de studentenpsychologen kan
helpen om de drempel tot hulp vragen te verlagen. Studenten willen informatie over
het beschikbare hulpaanbod, wie de studentenpsychologen zijn, wanneer en hoe aan
te melden en wat zij kunnen verwachten van hulp. Volgens het onderzoek van
Rickwood et al. (2005) is deze kennis nodig om studenten te ondersteunen in het
hulpzoekproces. Gewenst is om dergelijke informatie vroegtijdig in de studie aan te
bieden en dat de studentenpsychologen een bekend gezicht worden voor de
studenten. Ten slotte benadrukken studenten dat hulp toegankelijk moet zijn om de
drempel voor hen te verlagen. De ‘Theory of Help-Seeking’ beaamt dit gegeven
(Rickwood et al., 2005). Volgens studenten kunnen de studentenpsychologen dit
realiseren door het inzetten van een inloopspreekuur en het toegankelijker maken
van de website en intake-vragenlijst.

Praktijkonderzoek afdeling studentenpsychologen, HAN - Marijn Stemerdink

28

5. Discussie
In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het vergroten van kennis, het aanbieden
van vroegtijdige informatie en een toegankelijk preventief hulpaanbod nodig is van de
studentenpsychologen om vroegsignalering van stressklachten te bevorderen en
drempels te verlagen. Dit levert een kritisch punt op omdat studentenpsychologen
een tweedelijns voorziening vormen voor HAN-studenten. Het is de vraag welke rol
de studentenpsychologen binnen preventie kunnen gaan aannemen. De betekenis
van dit onderzoek hierbij is dat het nieuwe inzichten oplevert over de behoeften van
studenten bij vroegsignalering. De studentenpsychologen krijgen daarmee antwoord
op de praktijkvraag en bijpassende aanbevelingen. Deze inzichten kunnen zij
meenemen in de besluitvorming en vormgeving betreffende de toekomstige
preventieve ontwikkelplannen.

5.1. Betrouwbaarheid en validiteit
Perspectief studenten
In vooronderzoek kaarten studenten het belang van de studie(loopbaan)begeleiders
bij vroegsignalering aan. Volgens hen mag hierin meer actie en verandering komen.
Voor de bruikbaarheid stemt dit praktijkonderzoek zich af op de wensen van de
opdrachtgever en de mogelijkheden waar het studentenpsychologenteam invloed op
heeft. Zodoende is het niet mogelijk dit signaal van de studenten mee te nemen. Bij
de dataverzameling worden daarom de behoeften van studenten betreffende het
onderwerp studieloopbaanbegeleiders niet uitgediept. Alleen onderwerpen en
behoeften die in lijn liggen met de onderzoeksvragen worden bevraagd. Dit kan een
vertekend beeld van het praktijkprobleem opleveren. Hiermee valt wellicht de
democratische validiteit binnen dit onderzoek te bediscussiëren, omdat ondanks het
in gesprek gaan en luisteren naar de behoeften van de studenten, de daadwerkelijke
behoeften die zij hebben op het gebied van studieloopbaanbegeleiding buiten
beschouwing blijft (Van der Donk & Van Lanen, 2014).

Representativiteit
Een andere kritische opmerking is te plaatsen bij de representativiteit. De populatie
binnen dit onderzoek bestaat vooral uit studenten van Toegepaste Psychologie en
Creatieve Therapie. Dit zorgt voor een minder nauwkeurige representatie van de
doelgroep (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Mogelijk kan dit de validiteit en
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten negatief beïnvloeden (Migchelbrink,
2010). Voor de representativiteit is het aan te raden dit onderzoek te herhalen onder
HAN-studenten van andere opleidingen en faculteiten.
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Open vragen vragenlijst
Open vragen uit de vragenlijst zijn wegens pragmatische afwegingen buiten
beschouwing gelaten. Desalniettemin komen de gevonden resultaten uit interviews
nauw overeen met informatie uit de open vragen van de vragenlijst. Deze beperking
lijkt daarom nauwelijks invloed te hebben op de resultaten.
In vervolgonderzoek is het raadzaam deze gegevens mee te nemen, om een
completer beeld te genereren en daarmee de betrouwbaarheid en validiteit te
verhogen (Baarda et al., 2013).

5.2. Suggestie vervolgonderzoek
Een vervolgonderzoek gericht op deskundigheidsbevordering van de
studieloopbaanbegeleiders op het gebied van vroegsignalering zou een bijdrage
kunnen leveren aan een kwaliteitsverbetering van de studentbegeleiding en een
tijdige doorverwijzing. Een suggestie voor vervolgonderzoek dat aansluit op de
behoeften van studenten is om te onderzoeken wat de HANstudieloopbaanbegeleiders al doen op het gebied van vroegsignalering, hoe de
deskundigheid op dit vlak, indien nodig, verbeterd kan worden en hoe zij daarin
kunnen aansluiten op de behoeften van studenten.
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6. Aanbeveling
6.1 Checklist
Uit huidig onderzoek blijkt dat studenten moeite hebben om de ernst en mate van
stress in te schatten. Om studenten hierin te ondersteunen wordt geadviseerd om
een checklist als screeningstool te ontwikkelen. Een checklist biedt een mogelijkheid
om studenten een eerste indicatie te geven over mogelijke stresssignalen (Brug et
al., 2012). Met behulp van een checklist kunnen studenten zelfstandig in een vroeg
stadium op een laagdrempelige en anonieme wijze stressklachten bij zichzelf
herkennen en een inschatting maken of verdere actie nodig is (Brug et al., 2012).
Een checklist levert tevens een bijdrage aan het bewustwordingsproces.
Bewustwording is een eerste voorwaardelijke stap in het gedragsveranderingsproces
(Brug et al., 2012). De kans dat een student om hulp vraagt in situaties waarin dat
nodig is, wordt mogelijk vergroot middels een checklist (Universiteit van Amsterdam
& Hogeschool van Amsterdam, z.d.).

6.2 Duidelijkheid over bestaan en hulpaanbod
De onduidelijkheid over de studentenpsychologen, het beschikbare hulpaanbod en
aanmeldprocedure werkt drempelverhogend voor studenten in het hulpzoekproces.
Het advies is om in samenwerking met het HAN Service Bedrijf of studenten van de
opleiding Communicatie te kijken hoe meer bekendheid over het bestaan van de
studentenpsychologen en duidelijkheid over het hulpaanbod gecreëerd kan worden
onder HAN-studenten. Bijkomend advies is om een foto van het
studentenpsychologenteam op de website te plaatsen en informatiebijeenkomsten
voor eerstejaars te organiseren tijdens bijvoorbeeld studieloopbaanlessen, waarin
studentenpsychologen zich voorstellen en studenten informeren over de
mogelijkheden en procedures. Volgens Rickwood et al. (2005) is het aan te raden dat
studentenpsychologen al een relatie aangaan met studenten voordat een
zorgbehoefte zich voordoet. Dit verlaagt volgens Rickwood et al. (2005) drempels en
verhoogt het gevoel van vertrouwen en veiligheid van studenten, wat ten goede komt
aan het hulpzoekproces.

6.3 (Inloop)spreekuur
Omdat studenten nauwelijks om hulp vragen bij klachten, moet hulp aan studenten
toegankelijk zijn (Rickwood et al., 2005). Om hulp toegankelijker te maken is het aan
te raden dat de studentenpsychologen een (inloop)spreekuur voor studenten
inzetten. Een voordeel hiervan is dat studenten drempelloos met problemen terecht
kunnen bij een studentenpsycholoog (Dolmans, 2007).
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Bijlage A: Gezonde en ongezonde stress
Gezonde en ongezonde stress
Burn-out onder studenten wordt beschreven als een vermoeid gevoel door
studiebelasting, een afstandelijke en cynische houding tegenover de studie, en het
gevoel van incompetentie als student (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova & Bakker,
2002). Voorafgaand aan een burn-out is een proces gaande waarin stress zich
langzaam opbouwt. Van één stressvolle dag bestaande uit veel studeren krijgen
studenten nog geen burn-out. Zimbardo, Johnson en McCann (2013) omschrijven
stress als psychische inspanning, druk en een toestand die ons lichaam paraat stelt
voor actie. Kortdurende stress is functioneel en vergroot de overlevingskans van
mensen in dreigende situaties. Daarnaast hebben mensen kortdurende stress nodig
om te presteren. Dit valt onder gezonde stress waarbij ons lichaam voldoende tijd
heeft zich te herstellen naar een gezond balans (Compernolle, 2006; Radboud
Reflects, 2018). Zodra stress langdurig aanhoudt of regelmatig voorkomt en het
lichaam onvoldoende tijd heeft zich te herstellen, kan men uitgeput raken. Hierbij is
sprake van langdurige stress, ofwel ongezonde stress. Dit kan leiden tot een
overspanning of burn-out (Compernolle, 2006; RVS, 2018). Deze stress verstoort de
balans en veroorzaakt klachten en veranderingen op lichamelijk, cognitief en
emotioneel gebied en op gedragsgebied (Verschuren et al., 2011).

Het ontstaan van ‘ongezonde stress’
Het ontstaan van overspanning en een burn-out begint dan ook met ‘stress’
(Verschuren et al., 2011). Gaillard (2003) omschrijft stress als een discrepantie
tussen wat een mens wil en wat een mens kan. Ook beschrijft hij dat stress het
gevolg is van de interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Als men
gebeurtenissen of omstandigheden als bedreigend beschouwt (stressoren) en
ervaart dat het de eigen grenswaarde overstijgt, ontstaan spanningen die het
evenwicht van de persoon verstoren (Gaillard, 2003). Voorbeeld van stressoren zijn
problemen (bijv. ongewenste situaties op verschillende gebieden zoals financiën,
werk, relatie), verplichtingen (studie, huishouding, werk, zorg) en ingrijpende
levensgebeurtenissen (bijv. overlijdensgeval, scheiding). Om het evenwicht te
bewaren of weer te herstellen dient men de stressoren op een bepaalde manier te
beheersen (Verschuren et al., 2011). De beheersbaarheid van deze stressoren
bepaalt de impact van een stresssituatie. Hoe stressvol een situatie is en hoeveel
men kan beheersen tot een grenswaarde is bereikt hangt grotendeels af van de
persoonlijke beoordeling van stress (wat de een als belemmerend ervaart, vindt de
ander juist uitdagend of prettig). Daarnaast spelen omgevingsfactoren,
persoonlijkheid en de fysieke- en mentale gezondheid een rol (Compernolle, 2006;
Gaillard, 2003). Een onaangename gevoel van spanning ontstaat als de persoon
veel moeite heeft met het hanteren van deze stressoren.
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Dit is nog een relatief normale ervaring. Iedereen krijgt wel eens te maken met
onaangename verplichtingen, problemen of tegenslagen. Echter als de
stresshantering (coping) als antwoord op de stressoren tekort schiet om de balans te
herstellen, iemand geen idee heeft hoe een veeleisende situatie het hoofd te bieden
en daarin ook geen vertrouwen heeft dat het zal lukken, ontstaat controleverlies
(Verschuren et al., 2011). Als men eenmaal de grip over de situatie kwijt is, zal men
de eisen uit de omgeving constant als een bedreiging zien en reageren met
negatieve emoties die een disbalans brengen in het psychologisch en lichamelijk
functioneren (Gaillard, 2003). Overspanning en een burn-out (ongezonde stress) zijn
gevolgen van controleverlies, falende coping of verlies van toekomstperspectief bij
een overmaat aan stress (Radboud Reflects, 2018; Romeijnders et al., 2005). Het
klachtenbeeld van overspannenheid en een burn-out komen overeen. Het verschil is
dat het klachtenbeeld bij overspanning tijdelijk aanhoudt. Een burn-out kent meer
een chronisch verloop waarbij klachten tenminste zes maanden aanwezig zijn en
gevoelens van uitputting sterk op de voorgrond staan (Keijsers, Van Minnen &
Hoogduin, 2004; Verschuren et al., 2011). Zie tabel 1 met een overzicht van de
definities van overspannenheid en burn-out.
Tabel 1: Definities overspannenheid en burn-out (Verschuren et al., 2011)
Definitie ‘overspannenheid’:
Er is sprake van overspannenheid als voldaan wordt aan alle vier onderstaande
punten.
A. Ten minste drie van onderstaande klachten zijn aanwezig:
- vermoeidheid
- gestoorde of onrustige slaap
- niet tegen drukte of lawaai kunnen
- emotionele labiliteit
- piekeren
- gejaagdheid
- concentratieproblemen
- geheugenproblemen
B. Als men de stressoren in het dagelijks functioneren niet meer kan hanteren,
waarbij gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid optreden als reactie op
de stressoren. Coping schiet hierbij tekort.
C. Er is sprake van beperkingen in het dagelijks functioneren. Denk hierbij aan het
minder goed functioneren dan voorheen op het gebied van studie, sociaal leven
en/of werk.
D. De stressklachten, controleverlies en de problemen in het functioneren zijn niet
het directe gevolg van een psychische stoornis.
Definitie ‘burn-out’
Er is sprake van een burn-out als voldaan wordt aan alle drie onderstaande punten.
A. Er is sprake van overspannenheid.
B. De stressklachten zijn meer dan 6 maanden aanwezig.
C. Vermoeidheid en uitputting staan op de voorgrond.
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Bijlage B: Informatie uit vooronderzoek
In het vooronderzoek zijn gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, coördinator
van HAN Studiesucces en zeven studenten van de HAN.
Uit het vooronderzoek kwam een signaal van de studenten naar voren. Volgens hen
spelen studieloopbaanbegeleiders een essentiële rol bij vroegsignalering. Studenten
vinden het van belang dat studieloopbaanbegeleiders eerder problemen herkennen,
zodat vroegtijdige doorverwijzing kan plaatsvinden.
Ter illustratie volgt een quote van een student uit het vooronderzoek:
’Ik denk dat studiebegeleiders een belangrijke rol hebben bij preventie, omdat je die
regelmatig ziet als student. Dat die meer een signaleringsfunctie op zich gaan nemen en
doorverwijzen.’ – student X

Dit signaal is besproken met de opdrachtgever. Na overleg met meerdere partijen is
besloten dit signaal buiten beschouwing te laten in dit onderzoek. Het accent binnen
dit onderzoek blijft liggen bij hoe de studentenpsychologen een bijdrage kunnen
leveren op het gebied van vroegsignalering en hoe zij het hulp vragen voor studenten
makkelijker kunnen maken.
Huidig onderzoek raadt echter wel aan dit signaal mee te nemen in een
vervolgonderzoek. Zie ook wel 5.2.
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Bijlage C: Schematische weergave onderzoeksproces
Onderzoeksproces op basis van de kernactiviteiten voor praktijkonderzoek volgens
Van der Donk & Van Lanen (2014):
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Bijlage D: Werving vragenlijstrespondenten via
studentenweblog en sociale media
Werving via studentenweblog HAN ‘Sport en Bewegen’
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Werving studenten via Facebookpagina HAN ‘Creatieve Therapie’
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Werving studenten via Facebookpagina HAN ‘Toegepaste Psychologie’
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Bijlage E: Afbakening doelgroep
Inclusiecriteria
Volgt een opleiding aan de Hogeschool van Arnhem (HAN) en Nijmegen binnen
de faculteit GGM.
Ter afbakening van het onderwerp is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor
de doelgroep studenten van de HAN die een opleiding volgen binnen de faculteit
GGM.
Het blijkt dat het percentage uitvallers in het hbo verhoudingsgewijs het hoogst ligt in
de sector Gedrag & Maatschappij (Wartenbergh & Van den Broek, 2008). In dit
onderzoek keken ze naar diverse doorslaggevende factoren van studie-uitval,
waaronder ‘persoonlijke omstandigheden’, ‘gebrek aan motivatie’, ‘verkeerde
studiekeuze’ en ‘moeite met de manier waarop onderwijs wordt gegeven’. De
doorslaggevende factor als uitvalreden binnen Gedrag & Maatschappij is
‘persoonlijke omstandigheden’, waarbij het hebben van persoonlijke problemen het
vaakst genoemd is (Wartenbergh & Van den Broek, 2008).
Studenten die geen stress ervaren en studenten die stress (hebben) ervaren.
Om inzicht te krijgen in de behoefte van de studenten op het gebied van vroegtijdige
herkenning van stressklachten en hoe de drempel tot hulp vragen verlaagd kan
worden volgens studenten, konden zowel studenten die stress (hebben) ervaren, als
studenten die geen stress ervaren aan het onderzoek meedoen. Tijdens de werving
zijn de studenten hiervan op de hoogte gebracht dat het hebben van stress geen
vereiste is om mee te doen aan dit onderzoek
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Bijlage F : Online vragenlijst

Beste student,
Wat fijn dat je mee wilt doen aan mijn onderzoek! Cijfers tonen aan dat studenten
vaak stress ervaren. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van de student.
Stress kan namelijk zorgen voor vervelende klachten (zowel lichamelijk als mentaal),
slechte resultaten, studie-uitval en uiteindelijk een depressie/burn-out veroorzaken.
Om hier verandering in te brengen en dit voor te zijn, heb ik jouw hulp hard nodig!
Als vierdejaars Toegepaste Psychologie student aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen voer ik mijn afstudeeronderzoek uit bij de studentenpsychologen, waarbij ik
mij dan ook richt op het creëren van meer bewustwording en herkenning op het
gebied van stressklachten en wat jij hierin van de studentenpsychologen nodig hebt
als student. Met dit onderzoek hoop ik te bereiken dat studenten straks sneller
stressklachten herkennen en op tijd om hulp vragen, om een burn-out en studieuitval door stressklachten te voorkomen.
Hiervoor heb ik een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst is bedoeld voor studenten
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die een opleiding volgen binnen de
faculteit Gezondheid, Gedrag & Maatschappij (GGM). De informatie die je geeft
wordt anoniem verwerkt en kan nooit naar jou worden herleid. Het invullen van de
enquête is geheel vrijwillig en kost ongeveer 8-10 minuten van je kostbare tijd. Maar
het levert jou ook iets op, namelijk dat je een steentje bijdraagt aan het welzijn van
de student!

1. Wat is je geslacht?
- Man
- Vrouw
- Anders, namelijk;

2. Wat is je leeftijd?
3. Ik volg een opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
- Ja
- Nee, ik volg een opleiding aan;
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4. Welke opleiding volg je (van faculteit GGM)?
Toegepaste Psychologie
Creatieve Therapie
Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
Pedagogiek
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Social Work
Ergotherapie
Fysiotherapie
Logopedie
Mondzorgkunde
Voeding en Diëtetiek
Medische Hulpverlening
Verpleegkunde (hbo-v)
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Sportkunde
Pabo-ALO
Operatieassistent en Anesthesiemedewerker (OAAM)
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW)
Management in Zorg en Dienstverlening (MZD)
Anders…

5. In welk leerjaar zit je?
- Leerjaar 1
- Leerjaar 2
- Leerjaar 3
- Leerjaar 4

6. Welk antwoord geeft jouw (werk)situatie op dit moment het beste
weer?
Fulltime betaald werk
Parttime betaald werk
Bijbaantje
Ziektewet uitkering
Bijstand
Vrijwilligerswerk
Huishoudelijk werk
Mantelzorg
Participatie werk
Geen werk
Anders, namelijk;
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7. Wat is je woonsituatie?
Ik woon bij mijn ouders
Ik woon in een studentenhuis/studentencomplex
Ik woon op mezelf
Ik woon samen met mijn partner
Anders, namelijk;

8. Zit je bij een studenten-/studievereniging?
Ja, ik zit bij een studievereniging
Ja, ik zit bij een studentenvereniging
Nee
Anders, namelijk;

9. Ben je bekend met het maatschappelijke thema stressklachten
onder jongeren/jongvolwassenen/studenten/scholieren?
Ja
Een beetje
Nee
Anders, namelijk;

10. Tijdens mijn studie ervaar ik stress
Nooit of zelden
Soms
Regelmatig
Vaak
Bijna altijd

11. De stress die ik ervaar, ervaar ik als 'negatief' of 'belemmerend'
Nooit of zelden
Soms
Regelmatig
Vaak
Bijna altijd
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12. Geef aan hoe vaak je druk ervaart bij onderstaande stellingen
Nooit of
zelden

Soms

Regelmatig

Vaak

Bijna
altijd

Ik voel druk om de studie zonder
vertraging af te maken
Ik voel druk om tijdens de studie
goede resultaten te behalen
Ik voel druk om naast de studie
aan mijn cv te werken om eruit te
springen
Ik voel druk omdat mijn ouders
willen dat ik zo goed mogelijk
presteer
Ik heb het gevoel dat ik mij moet
bewijzen naar mijn ouders
Ik heb het gevoel dat ik pas echt
iets ben als ik een goede
opleiding heb afgerond en een
goede baan heb
Ik voel druk om snel aan het werk
te gaan na mijn studie
Ik ervaar druk door de combinatie
van o.a. verplichte colleges,
zelfstudie, sociale verplichtingen,
bijbaan en/of andere
verplichtingen
Ik voel druk op het financiële
gebied
Ik voel druk wanneer ik perfecte
verhalen van vrienden voorbij zie
komen op social media, omdat ik
zelf ook aan dat plaatje wil
voldoen
Ik heb het gevoel dat ik altijd ‘aan
sta’ en moeilijk mijn rust kan
pakken
Ik heb het gevoel dat er bij veel
dingen zoveel
keuzemogelijkheden zijn dat ik
door de bomen het bos niet meer
zie
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13. Ik beschik over voldoende vaardigheden om de stressklachten
dusdanig te hanteren zodat stress niet mijn dagelijks functioneren
negatief beïnvloedt/belemmert.
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

14. Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de
vroegsignalering* van stress onder studenten
*Vroegsignaleren = vroege opsporing van bijv. stressklachten om erger te voorkomen.

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

15. Voor mij is het duidelijk wanneer stress nog gezond is en
wanneer dat ongezond* is
Ongezond*: wanneer overspanning/burnout op de loer ligt

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

16. Ik weet wat de risicofactoren zijn die stressklachten kunnen
veroorzaken
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening
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17. Ik weet op welke signalen* ik moet letten bij het ontstaan van
stressklachten
*Lichamelijke signalen/mentale signalen

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

18. Ik weet welke beschermende factoren/hulpbronnen er bestaan
die stressklachten kunnen voorkomen
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

19. School biedt mij informatie aan om stressklachten tijdig bij
mezelf of bij de ander te herkennen
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

20. Ik ervaar geen taboe om op school open te praten over
persoonlijke thema's (zoals psychische-/stressklachten)
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

Praktijkonderzoek afdeling studentenpsychologen, HAN - Marijn Stemerdink

50

21. Ik ervaar voldoende ruimte om met professionals* op school
open te praten over persoonlijke thema's (zoals psychische/stressklachten)
*Professionals op school: Denk aan docenten, slb'ers, tutors, decanen, studentenpsychologen

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

22. Professionals op school staan over het algemeen voldoende stil
bij de vraag hoe het echt met mij gaat
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

23. Ik weet van het bestaan van de studentenpsychologen op de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ja
Nee
Anders;

24. Ik vind dat de studentenpsychologen een belangrijke rol horen
te spelen in het vroegtijdig signaleren van (stress)klachten bij
studenten
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

Praktijkonderzoek afdeling studentenpsychologen, HAN - Marijn Stemerdink

51

25. Ik vind dat de studieloopbaanbegeleiders* een belangrijke rol
horen te spelen in het vroegtijdig signaleren van (stress)klachten
bij studenten
*Studieloopbaanbegeleiders (slb'ers), lees hier ook: coaches, tutors, mentoren, begeleiders.

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

26. Voor mij is het duidelijk met welke (stress)klachten ik naar de
studentenpsychologen kan gaan
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

27. Voor mij is het duidelijk waar ik meer informatie kan vinden over
de studentenpsychologen
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

28. Ik weet hoe ik mij kan aanmelden bij de studentenpsychologen
en welke stappen daarin te ondernemen
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening
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29. Ik ben op de hoogte welk hulpaanbod er bestaat op de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor studenten met
(psychische/stress)klachten
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

30. Ik ben op de hoogte welk hulpaanbod er bestaat vanuit de
studentenpsychologen voor studenten met
(psychische/stress)klachten
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

31. Ik heb behoefte aan meer hulpaanbod op het gebied van
stressklachten
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

32. Wat kan helpen zodat studenten tijdig stressklachten bij zichzelf
en/of een ander herkennen, om erger te voorkomen? Je mag één of
meerdere antwoorden aankruisen.
*Voorlichting: bij (gezondheids)voorlichtingen wordt informatie gegeven aan de hand van verschillende
methoden. Hier worden ook vaardigheden en houdingen aangeleerd om op deze manier de
gezondheid zoveel mogelijk te kunnen bevorderen. Een voorlichting kost meestal één dagdeel de tijd
van mensen.
*Trainingen: een training heeft als doel om de vaardigheden of deskundigheid van de deelnemer te
vergroten. Een training is breder, diepgaander en intensiever dan een voorlichting. De deelnemer
krijgt bij trainingen meer de tijd om nieuw gedrag eigen te maken. Een training kost vaak meerdere
dagdelen de tijd van mensen.
*Ervaringsdeskundige: een ervaringsdeskundige is iemand die bijvoorbeeld ook stressklachten heeft
ervaren, of een burn-out heeft gehad. Een ervaringsdeskundige is in staat om kennis door de eigen
opgedane ervaring te delen.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een voorlichtingsprogramma* aan studenten over stress
Een training aan studenten over stress*
Een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen* om te praten over de ervaringen
van stress
Een online checklist/screeningstool om stressklachten op te sporen
Online informatie over stressklachten en hoe dit tijdig te herkennen op de HAN
insite
Het thema stressklachten bespreekbaar maken op school
Een voorlichtingsfilm/video over stressklachten en hoe dit tijdig te herkennen
Een kort voorlichtingsfilmpje over stressklachten en hoe dit tijdig te herkennen
Scholing van studieloopbaanbegeleiders op het gebied van signalering bij
studenten
Een folder bij de opleiding met informatie over stress met een checklist om
stressklachten op te sporen

33. Heb jij nog een ander idee of ideeën wat jou zou kunnen helpen
om stressklachten tijdig te herkennen bij jezelf en/of bij de ander,
schrijf het dan hieronder op.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Ik vraag mensen over het algemeen makkelijk om hulp
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

35. Als het nodig is vraag ik de studentenpsychologen makkelijk
om hulp
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

36. De drempel is laag om naar een studieloopbaanbegeleider* te
stappen bij persoonlijke problemen
Studieloopbaanbegeleider of tutor, coach, mentor, begeleider

1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening
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37. De drempel is laag om naar de studentenpsychologen te
stappen bij persoonlijke problemen
1. Helemaal mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje mee oneens
4. Beetje mee eens
5. Mee eens
6. Helemaal mee eens
7. Geen mening

38. Wat zou jou kunnen helpen om de drempel tot hulp vragen bij
de studentenpsychologen te verlagen als je last hebt van
(stress/psychische)klachten? Je mag één of meerdere antwoorden
aankruisen.
o Als ik weet wie de studentenpsychologen zijn en er een gezicht bij heb
o Als ik weet wat de studentenpsychologen doen en waar ze zitten
o Als ik informatie heb over wanneer en met welke klachten ik terecht kan bij de
studentenpsychologen

o Als ik succesverhalen van anderen hoor over de studentenpsychologen
o Als ik weet hoe ik mij moet aanmelden bij de studentenpsychologen
39. Wat kan nog meer helpen om die drempel voor jou te verlagen,
zodat jij sneller/makkelijker om hulp vraagt bij de
studentenpsychologen? Schrijf je mening en/of idee hieronder op.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Zijn er verder nog andere behoeften, ideeën, op- en/of
aanmerkingen met betrekking tot het sneller herkennen van
stressklachten en tijdig hulp zoeken? Voel dan de ruimte om dat
hieronder op te schrijven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag maak ik nog één keer gebruik van jouw
deskundigheid/verhaal/mening/ideeën, om te voorkomen dat studenten te lang
blijven doorlopen met stressklachten. Om mijn onderzoek tot een goed resultaat te
brengen vraag ik aan jou om deel te nemen aan een interview eind april/begin mei.
Het interview zal +- 30 minuten duren en wordt door mij afgenomen. Ik ben je
ontzettend dankbaar als je mee wilt doen. Mocht je willen deelnemen aan het
interview, zet dan hieronder jouw e-mail adres neer, zodat ik contact met je op kan
nemen. De gegevens zullen verder geheel anoniem worden verwerkt.
- Nee ik wil niet deelnemen
- Ja ik wil deelnemen; ….
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Bijlage G : Topics online vragenlijst
Deelvraag 1

Vragen
15 t/m 19, 24, 25

Topics
Topics op basis van literatuur over
preventie en vroegsignalering van
Brug et al. (2012) en input van
studenten uit vooronderzoek:
• Huidige situatie
• (Zelf)kennis en inzicht over
stress
• Vroegsignalering
• Bewustwording
• Beschikbare informatie
• Behoefte vroegtijdige
herkenning stress
Topics op basis van ‘Theory of HelpSeeking’, literatuur over
hulpzoekgedrag onder studenten van
Rickwood et al. (2005), Verouden et
al. (2010a), Verouden et al. (2010b)
en input van studenten uit
vooronderzoek:
• Huidige situatie
• Taboe
• Hulp vragen
• Kennis over beschikbaar
hulpaanbod
• Kennis over
studentenpsychologen
• Toegankelijkheid
• Duidelijkheid informatie
• Drempels

Deelvraag 2

31, 32, 33, 40

Deelvraag 3

20 t/m 30, 34 t/m
37

Deelvraag 4

38, 39, 40

•

Gegevens
onderzoekspop
ulatie

1 t/m 9

Ervaren stress

10, 11, 13

Ervaren
prestatiedruk

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoeften drempel
studentenpsychologen
verlagen
Geslacht
Leeftijd
Opleiding
Leerjaar
Werksituatie
Woonsituatie
Studievereniging
Stress
Belemmering
Sociale omgeving
Ouders
Studie
Financieel
Sociale media
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Bijlage H: Interviewguide en topiclijst
Interviewguide
Inleiding

Bedanken
Voorstellen: wie ben ik?
Doel onderzoek
Ik studeer af bij de studentenpsychologen en hierbij richt ik mij op
hoe de studenten vroegtijdig stressklachten kunnen herkennen en
indien nodig om hulp gaan vragen en hoe de
studentenpsychologen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het
doel hiervan is dat een student niet te lang doorloopt met
stressklachten en tijdig aan de bel trekt om ergere klachten voor te
zijn. Na dit interview weet ik de belemmerende en bevorderende
factoren die voor jou gelden op het gebied van vroegsignalering en
op het gebied van hulp vragen. Daarnaast krijg je nog wat vragen
over wat jij nodig hebt om stressklachten vroegtijdig te kunnen
herkennen en hoe de studentenpsychologen het makkelijker
kunnen maken voor een student om hulp te vragen.
Duur interview
Het interview duurt ongeveer 30 minuten.
Anonimiteit
De informatie die je aan mij geeft wordt geheel anoniem verwerkt
en niks in het onderzoeksverslag kan naar jou herleid worden. De
informatie die je mij geeft wordt alleen voor mijn onderzoek
gebruikt. De resultaten van het onderzoek zullen alleen gedeeld
worden met de opdrachtgever, de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en wellicht met HBO Kennisbank.
Stoppen
Mocht je tijdens het interview willen stoppen, dan kun je dat
aangeven. We zullen dan het interview stoppen.
Toestemming opname ‘Informed Consent’
Graag neem ik het gesprek op, zodat ik niets hoef op te schrijven
maar goed naar je kan luisteren. Het interview wordt dan later door
mij uitgeschreven om gegevens op een systematische manier te
kunnen verwerken. Daarbij vraag ik jou om toestemming om het
gesprek te mogen opnemen. Als je hiermee akkoord gaat is het
vereist dat je een toestemmingsformulier vooraf tekent.
Vragen of opmerkingen
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Kern van het interview

Topiclijst en interviewvragen
Onderwerp

Topics

Vragen

Algemene informatie
over
interviewrespondenten

•
•

Opleiding
Leerjaar

•
•
•

Hoe oud ben je?
Welke opleiding doe je?
In welk leerjaar van de opleiding zit je?

Stressproblematiek

•

Stress tijdens studie

•

Ervaar jij wel eens stress tijdens de
studie?
Wat voor invloed heeft stress op jouw
leven?

•

Deelvraag 1
Vroegsignalering

•
•
•
•

Deelvraag 2
Vroegsignalering en
studentenpsychologen

•
•
•
•
•

Deelvraag 3
Hulp vragen

•
•
•
•

Belemmerende
factoren
Bevorderende
factoren
Kennis over stress
Bewustwording en
inzicht
Vroege opsporing
Huidige situatie
Behoeften
Gewenste situatie
Effectieve
hulpmiddelen

•

•

Hoe kunnen de studentenpsychologen
er volgens jou aan bijdragen dat
studenten vroegtijdig stressklachten
herkennen?
- Wat is hiervoor nodig vanuit de
studentenpsychologen?
- Wat is de gewenste situatie?
- Wat zou volgens jou een effectieve
ondersteuning zijn? Hoe ziet dat er uit?
- Wat zou jij nodig hebben gehad om
de stressklachten sneller te herkennen?
(studenten die stress ervaren)

Huidige situatie
Belemmerende
factoren
Bevorderende
factoren
Attitude tegenover
hulp vragen

•
•

Hoe sta jij tegenover hulp vragen?
Wat zou jou motiveren om hulp te
vragen (mocht dit nodig zijn)?
Wat maakt dat je te lang bent blijven
doorlopen met (stress)klachten?
(student die niet om hulp vragen)
Welke belemmeringen zijn er?
Wat is ervoor nodig dat jij/studenten wel
gaan hulp vragen?
Wat zou fijn werken voor jou waardoor
je sneller om hulp vraagt?

•
•

•

•
•
•

Herkende jij de stresssignalen bij jezelf
(studenten met stress)?
- Wat maakt dat je het niet herkende?
- Wat maakt dat je het wel herkende?
Wat werkt bevorderlijk?
Wat werkt hinderlijk?
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Deelvraag 4
Drempel verlagen
studentenpsychologen
en hulp vragen

•
•
•

Behoeften
Gewenste situatie
Hulpaanbod
studentenpsycholog
en

•

In de meest ideale situatie kloppen
studenten op tijd aan bij de
studentenpsychologen.
- Op welke manier kunnen de
studentenpsychologen daaraan
bijdragen?
- Wat is ervoor nodig om dat te
bereiken?
- Wat zou jij prettig vinden?

Slot interview:
- Ruimte voor vragen en/of opmerkingen
- Bedanken voor de deelname
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Bijlage I: Toestemmingsformulier ‘Informed Consent’
Toestemming deelname onderzoek ‘Bevorderen vroegsignalering
van stressklachten en hulp vragen’
Ik geef toestemming voor deelname aan het onderzoek
• Ik kies er zelf voor om mee te doen met dit onderzoek.
• Ik mag altijd stoppen. Ik hoef dan niet uit te leggen waarom ik wil
stoppen met het onderzoek.
• De onderzoeker heeft mij duidelijk uitgelegd waar het onderzoek
over gaat en wat meedoen met het onderzoek voor mij betekent.
• Mijn vragen zijn door de onderzoeker goed beantwoord.
• Als ik nog vragen heb over het onderzoek, zal de onderzoeker die
beantwoorden.
• Er mogen WEL/GEEN* geluidsopnamen/beeldopnamen* gemaakt
worden. Deze opname wordt alleen gebruikt om precies op te
kunnen schrijven wat ik gezegd heb. Als het onderzoek klaar is
wordt de opname gewist.
• De onderzoeker zal mijn naam niet noemen als hij vertelt aan
anderen over het onderzoek.
• De onderzoeker zal mijn naam niet noemen in het verslag dat hij
schrijft over het onderzoek.

Datum:
Naam deelnemer:
Handtekening:
Naam onderzoeker:
Handtekening:
*doorstrepen wat niet van toepassing is.
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Bijlage J: Labelset interviews

Wat labels

Wie-labels

Hoe-labels

1. Studentenpsychologen
HAN
2. Slb’ers HAN
3. Docenten HAN
4. Vrienden
5. Naasten
6. Overige mensen
omgeving
7. Herkenning stress
8. Informatievoorziening
9. Hulpmiddel/ondersteuning
10. Kennis over stress
11. Laagdrempeligheid
12. Ervaren drempel
13. Taboe
14. Stigma
15. Bespreekbaar maken
16. Ervaringsdeskundigheid
17. Toegankelijkheid
18. Bekendheid
studentenpsychologen
19. Duidelijkheid
studentenpsychologen
20. Erkenning
21. Onwetendheid
22. Hulp vragen
23. Benoemde gevoelens
t.a.v. hulp vragen
24. Benoemde overtuigingen
t.a.v. hulp vragen

1. Respondent (ik-figuur)

1. Neutraal

2. Studenten
3. Naasten

2. Positief
3. Negatief
4. Huidige situatie
5. Gewenste situatie
6. Belemmerende factoren

Waar gaat de opmerking van de
geïnterviewde over?

Vanuit welk perspectief praat de
geïnterviewde?

Hoe wordt er gepraat over het
WAT? Met welke
kwaliteit/beleving?

7. Bevorderende factoren
8. Probleem
9. Oplossing
10. Behoefte
11. Schaamte
12. Angst
13. Serieus
14. Moeilijk
15. Nadrukkelijk
16. Lachen
17. Sarcasme
18. Overtuigd
19. Verwonderd
20. Twijfel
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Bijlage K: Schematische weergave reductieproces WATlabels
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Bijlage L : Screenshot codeerformat interviews
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Bijlage M : Analyse set voor patroonanalyse
Deelvraag 1:
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van herkenning van
stressklachten volgens studenten van faculteit GGM?
-

Herkenning X Respondent X Belemmerende factoren
Herkenning stress X Respondent X Negatief
Herkenning stress X Respondent X Probleem
Informatievoorziening X Herkenning stress X Respondent X Belemmerende
factoren
Informatievoorziening X Herkenning stress X Respondent X Huidige situatie X
Probleem
Onwetendheid X Herkenning stress X Respondent X Probleem
Kennis over stress X Respondent X Huidige situatie X Probleem
Herkenning stress X Respondent X Bevorderende factoren
Herkenning stress X Respondent X Oplossing
Herkenning stress X Respondent X Gewenste situatie
Informatievoorziening X Herkenning stress X Bevorderende factoren
Bespreekbaar maken X Herkenning stress X Bevorderende factoren

Deelvraag 2:
Wat de hebben studenten van faculteit GGM nodig van de studentenpsychologen om
stressklachten vroegtijdig te kunnen herkennen?
-

Herkenning stress X Respondent X Behoefte
Herkenning stress X Studentenpsychologen X Respondent X Gewenste
situatie
Herkenning stress X Studentenpsychologen X Respondent X Oplossing
Herkenning stress X Hulpmiddel/ondersteuning X Studentenpsychologen X
Respondent X Gewenste situatie
Herkenning stress X Hulpmiddel/ondersteuning X Studentenpsychologen X
Respondent X Oplossing
Kennis over stress X Respondent X Gewenste situatie

Deelvraag 3:
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van hulp vragen
volgens studenten van faculteit GGM?
-

Hulp vragen X Respondent X Belemmerende factoren
Hulp vragen X Respondent X Belemmerende factoren X Schaamte
Hulp vragen X Respondent X Probleem
Hulp vragen X Respondent X Huidige situatie
Benoemde gevoelens t.a.v. hulp vragen X Respondent X Belemmerende
factoren
Benoemde gedachten t.a.v. hulp vragen X Respondent X Belemmerende
factoren
Hulp vragen X Studentenpsychologen X Ervaren drempel X Respondent X
Huidige situatie
Hulp vragen X Respondent X Bevorderende factoren
Hulp vragen X Studentenpsychologen X Respondent X Bevorderende
factoren
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Deelvraag 4:
Wat kunnen de studentenpsychologen doen om de drempel tot hulp vragen te
verlagen volgens studenten van faculteit GGM?
-

Hulp vragen X Respondent X Gewenste situatie
Hulp vragen X Respondent X Oplossing X Overtuigd
Laagdrempeligheid X Studentenpsychologen X Respondent X Gewenste
situatie
Bekendheid studentenpsychologen X Respondent X Oplossing
Duidelijkheid studentenpsychologen X Respondent X Oplossing
Hulpmiddel/ondersteuning X Hulp vragen X Studentenpsychologen X
Respondent X Oplossing
Informatievoorziening X Hulp vragen X Studentenpsycholoog X Respondent X
Oplossing
Toegankelijkheid X Hulp vragen X Studentenpsycholoog X Respondent X
Oplossing
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