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Wat rapporteren de studenten zelf?

“Goede punten staan niet gelijk aan goed in je vel zitten!!!”

❖ “Ik leef al maanden in blok-modus! Er is toch niets anders te doen dan studeren.”

❖ “Ik kan me tijdens de online lessen veel moeilijker concentreren dan in de fysieke lessen.”

❖ “24/7 op mijn kamer: lessen volgen, studeren, eten, slapen en…REPEAT! Ik voel mij opgesloten en alleen!”

❖ “Ja ik heb betere punten, maar die zou ik met plezier willen inruilen voor een biertje met vrienden op café.”

❖ “Dit is niet wat ik verwacht had van gaan studeren in een andere stad…ik ken hier niemand, de online lessen 

-en eigenlijk gewoon heel mijn opleiding- alles valt tegen, maar ik wil me zo graag bewijzen en goed presteren.” 

Ervaringsverhalen: Femke en Lisanne
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✓ Eenzaamheid: 70%

✓ Somberheid

✓ Depressieve klachten (3x meer dan voor corona bij 16-24j!)

✓ Angst

✓ Slaapproblemen

✓ Concentratieproblemen

✓ Vermoeidheid

✓ Stress: bijna 50% ervaart meer studiestress, 25% ervaart stress door geldproblemen

49% van de jongeren rapporteert klachten tijdens 1e lockdown!

75% van de jongeren rapporteert klachten tijdens 2e lockdown!

Gerapporteerde klachten:
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NOS, Woe 11 mei 2022
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Stijging suïcidale gedachten:

(RIVM en GGD)

- sept-oktober 2021: 7,6%

- December 2021: 8,5%

- Eerste kwartaal 2022: 22%

15% meer suïcides onder

jong volwassenen in 2021 

(CANS)



Effect van coronacrisis: vergrootglas!

Jongeren met klachten in verleden: 

deze klachten zijn verergerd

Jongeren die nooit klachten hadden: 

hebben nu ook klachten ontwikkeld

Ervaringsverhalen Femke en Lisanne
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- (HAVO) Meisjes

- MBO leerlingen

- Internationale studenten

- Jongeren met een migratie-achtergrond

- Jongeren uit sociaaleconomisch zwakkere milieu’s 

- LGBTQ+ jongeren
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Welke jongeren zijn extra kwetsbaar?



Ontstaan @ease Chat en Jongerenhulponline

• Vraaggestuurd! SIGNAALFUNCTIE

• Implementatie professionele chattool

• Jongerenhulponline: SAMENWERKING en BRUGFUNCTIE

• Evolutie @ease Chat:
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EVOLUTIE AANTAL CHATS 2020

Cijfers lopen parallel met lockdowns
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EVOLUTIE AANTAL CHATS 2021

Aantal bezoekers stijgt nog in vergelijking met 

2020

Pieken en dalen lopen parallel met lockdowns en

coronagolven

Evolutie in 2022: aantal bezoekers maandelijks

tussen 110-130.
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THEMA'S CHATGESPREKKEN
(IN PERCENTAGES)

41% van de chat-gesprekken 

gaat over gevoelens, zoals 

eenzaamheid, angst, gemis 

van sociale contacten, 

depressieve gevoelens, 

onzekerheid, laag zelfbeeld.

10% van de gesprekken  

specifiek over 

zelfmoordgedachten.
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jonger dan 12; 3%

12j-16j; 24%

16j-18j; 16%

18j-25j; 54%

ouder dan 25; 3%

jonger dan 12 12j-16j 16j-18j 18j-25j ouder dan 25

Leeftijd chatbezoekers

© Stichting @ease

Meer meisjes

dan jongens.

Bijna 40% blijft 

liever anoniem!

“Loyal helpseekers”: vooral meisjes in 

leeftijdsgroep 18-25 jaar

Wie maakt gebruikt van de @ease chat?



Initiatief van NCJ en Alles is Gezondheid



Verzamelplaats van 20 online hulplijnen: betrouwbaar, laagdrempelig, snel, 

gratis, (meestal) anoniem zoals MijnGGD.nl, Genderpraatjes, Frisse

Gedachtes, Fier, Kindertelefoon, Mind, @ease…

Ondersteuning door VWS!



Coronacrisis en lockdown hadden grote impact op mentaal welbevinden van jongeren

Coronacrisis werkte als een vergrootglas: niet alleen op de kwetsbare jongeren, maar op 

ALLE jongeren

Jongeren zochten en vonden hulp online: laagdrempelig, betrouwbaar en anoniem

Signaal: meer aandacht voor mentaal welbevinden jongeren in periodes van lockdown
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✓ Meer aandacht voor het bevorderen van het mentaal welbevinden van jongeren door hun veerkracht en 

mentale gezondheidsvaardigheden te versterken: (h)erkennen van risicosignalen voor een minder goede 

mentale gezondheid, openheid, hulp zoeken en omgaan met stigma... (Inzetten op preventie en 

destigmatisering, promoten van oa Jongerenhulponline, blogs & podcast zoals Mentale Thee, ...)

✓ Aandacht voor interventies die bijdragen aan oa het verminderen van (studie)stress en prestatiedruk

(Head Up Mondriaan, Je Brein de Baas, lessen Blockbox...)

✓ Gerichte inspanningen die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder jongeren en het 

vergroten van de mogelijkheden voor sociale steun tijdens lockdowns

Vb. Blended education, social cafe, ...

✓ Laagdrempelige en online hulpverlening als evenwaardige partner betrekken binnen de hulpverlening, ook 

als signaalfunctie als brugfunctie!
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Om de mentale gezondheid van studenten te versterken is het belangrijk om vanuit 

praktijk, beleid, onderzoek en maatschappij samen te kijken naar hoe we voor studenten 

een omgeving kunnen creëren die hun welbevinden bevordert
Monitor Mentale Gezondheid

Lokaal beleid

Landelijk beleid

Onderwijs

Ouders

Reguliere

hulpverlening

(Social) Media

Laagdrempelige

hulpverlening
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@ease Zuid-Limburg
@easeHeerlen
Wij zijn elke donderdag open!
15:30 – 18:30
CARBON 6, Kloosterweg 1
Z-kern, tweede verdieping, Route L

@easeMaastricht
Wij zijn elke dinsdag, woensdag en 
donderdag open!
15:30 – 18:30
Bogaardenstraat 35a

Chat: maandag-donderdag 15u30 – 18u
Via www.ease.nl
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