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Psychische klachten en stoornissen



• 100% van de bevolking voelt zich wel al eens niet goed, eens 
somber en/of heeft het gevoel dat er minder interesse is … 

• Stoornis : minimum # diagnostische criteria + criterium van 
ernstige impact

• Voorbeeld: majeur depressieve stoornis: 9 kenmerken, 
minstens 5 waarvan 2 obligaat

• Impact : “ernstige impact in het dagelijkse / persoonlijke leven”

• Klacht > stoornis > ernstige impact 

Psychische
klachten

Psychische klachten en stoornissen



Psychische klachten en stoornissen

~20-25% niet goed voelen

~5-7% heeft een depressie 

~2-3% heeft een ernstige depressie
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Angst en depressie bij studenten



angst & depressie bij studenten



angst & depressie bij studenten
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Eenvoudig toch behandel!



Een minderheid zoekt hulp

Er is weinig probleembesef 

Studenten twijfelen

En we moeten niet steeds 
behandelen 
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Eenvoudig toch neem 
risicofactoren weg



Physical
abuseSexual

abuse
Parental

psychopathology 

Bully
victimization

Dating violence

Emotional
abuse

Neglect

Non-Belgian
nationality

Parental
financial situation 

Break-up
romantic partner

Panic disorder

Generalized
anxiety disorder

Intermittent
explosive disorder

Eating disorder

PLE

PTSD

Non-suicidal
self-injury thoughts

Suicidal thoughts 
and behaviors

Severe role
impairment

Peer
support

Broad mania

Major depressive
disorder

Family support
Serious by some

other than partner

Serious ongoing arguments
or break-up family or friend

Other stressful event

Older age

Vocational track
high school

Number of traumatic
experiences

Kiekens et al., 2019; Mortier et al., 2016; Ebert et al., 2019; Benjet et al., 2021

Risicofactoren

Start van een stoornis



Graber et al., 2016; Lester et al., 2013; Ueno, 2004; Whitlock et al., 2012

Social connectedness / vriendschap

> 2x
minder

Goede vriendschapsband leidt tot 
hogere weerbaarheidemotionele

problemen

Connectedness met onderwijsinstelling

Buffert angstige en depressieve 
gevoelens 

emotionele
problemen

~ 2x
minder



Harvard Gazette, 2017; Vaillant, 2012; Mental Health Foundation, 2016

Vriendschap & verbondenheid

Beschermende factoren



Harvard Gazette, 2017; Vaillant, 2012; Mental Health Foundation, 2016
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Het moet anders





“

Uitdagingen en een ander paradigma





Zet in op de gezondheidsbevordering 
voor elke student

Monitor en evalueer het welzijn, de 
geïmplementeerde strategieën en het 

beleid

Voorzie een gediversifieerd 
(zorg)aanbod

Vroegdetectie en 
signalering 

Zes leidende principes

Investeer in een ABC-
ondersteunend klimaat

Betrek de volledige gemeenschap zodat 
een community of caring ontstaat



“Vroeger interveniëren”

• Vroeg interveniëren in de ontwikkeling van 
psychische problemen ~curatie
• Vroeg behandelen (individueel)

• Vroeg interveniëren vóór problemen zich 
effectief voordoen ~preventie
• Leerplichtonderwijs? 

• Collectieve veerkracht

• Groepsinterventies (niét –therapieën)

• Transdiagnostisch & laagdrempelig



“Op andere plekken interveniëren”

• “Vindplaatsen”: behandel waar de 
problemen zich ontwikkelen en/of 
voordoen

• Niét de klassieke therapieruimte …

• Scholen, hoger onderwijs, jeugdclub, 
spoedgevallen, somatische afdeling van 
een ziekenhuis, …



“Anders interveniëren”
• Transdiagnostisch

• Groepsinterventies voor studenten (*)

• Good behavior game interventies 

• Niet de klassieke 1-tot-1 behandeling bij 
psycholoog of psychiater

• Doe het op maat en op tempo van de student en 
weeg af wat de student nodig heeft en wat we als 
maatschappij kunnen veroorloven



“Tijdelijke maatregel groepsinterventies” 
van het Kabinet Vandenbroucke

• Doelgroep: alle studenten hoger onderwijs in België die nog 
geen psychische stoornissen hebben maar risico lopen
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• Financiële ondersteuning voor 
ontwikkeling van 
groepsinterventies 

• Geïntegreerd in conventie 
eerstelijnspsychologische zorg 



Groepssessies aan de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen 2020-2022

• ~ 9,000 studenten volgden groepsinterventies 

• Doorheen de pandemie ~ 100 nieuwe interventies ontwikkeld
• Gemiddeld 10 studenten per groep
• Veerkracht / studiestress / sociale vaardigheden / peer-to-peer help / samenwerking GGZ 
• Weinig tot geen wachtlijst voor groepsinterventie

• Na de groepsinterventie: lage nood aan verdere behandeling
• 980 studenten naar individuele behandeling (11%) (mogelijke inkanteling in ELP-conventie)
• 1400 studenten naar een andere groep (16%)

• Wachtlijst voor individuele behandeling
• Initieel 1800 studenten (~0.7% van de studentenpopulatie), gradueel dalend naar 880 

(~0.3-0.4% van de studentenpopulatie) 
• Geschatte tijd op wachtlijst ~2-3 weken



“

Vooral samen kunnen we 
het anders doen!



Community invalshoeken



Zet in op de gezondheidsbevordering 
voor elke student

Monitor en evalueer het welzijn, de 
geïmplementeerde strategieën en het 

beleid

Voorzie een gediversifieerd 
(zorg)aanbod

Vroegdetectie en 
signalering 

Laat ons uitwisselen

Investeer in een ABC-
ondersteunend klimaat

Betrek de volledige gemeenschap zodat 
een community of caring ontstaat



“

• Volg inclusivehighereducation.be
• Enkele voorbeelden
• Conclusie: wij zijn voortrekkers, én een inspiratiebron!

Inspiratie over de landgrens?



“

• Wat is voor jou een vindplaats? Hoe kunnen we dat breed genoeg  
invullen? Share!

• Wat is een laagdrempelig (groeps)aanbod? Hoe samenwerken?
• Hoe bereiken we de student en scholier? Jullie struggles & tips!

Enkele discussievragen
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