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Waarvoor staat MindMates?

▪ Taboe doorbreken rond mentale en emotionele moeilijkheden

▪ Trainingen (upgrade your mind / gatekeeperstraining)

▪ Buddywerking

▪ Activiteiten (film, theater, pick-nick,…)

▪ Perspectief bieden: we kunnen zelf en samen veel doen om ons 

beter te voelen

▪ Maatschappelijk klimaat creëren van zorg voor onszelf en voor 

elkaar: leren luisteren naar de noden van anderen én van onszelf



Overzicht 

Omgaan met studenten met psychische moeilijkheden

1. Herkennen van signalen

2. Spreken over moeilijkheden

3. Verbreden van het netwerk en verwijzen

4. Zelfzorg



1. Herkennen van signalen 



Wat zijn signalen?

• Waar aan merk jij dat iemand het psychisch moeilijk heeft?

o gedrag?

o gedachten, uitspraken?

o lichamelijke signalen?



Gedragsmatige signalen

o Zich isoleren, terugtrekken, stiller zijn

o De neiging om hobby’s of interesses te verwaarlozen

o Lusteloosheid, futloosheid, sombere stemming

o Opvallende veranderingen in slaap- en eetpatroon 

o Concentratiestoornissen, vergeetachtigheid

o Inactiviteit of juist hyperactiviteit

o Opvallende verandering en/of verwaarlozing van uiterlijk

o (Toegenomen) alcohol- of druggebruik

o Onverantwoorde risico’s nemen, kleine ongelukjes

o Woede-uitbarstingen, agressieve buien

o Zelfverwonding



Van vaag naar zeer concreet …

“het gaat niet” “ik ben voor niks goed”

“het zal niet lukken” “niemand kan mij helpen”

“ik voel me down” “ik ben een hopeloos geval”

“ik kan het niet meer aan” “ik zou willen dat ik er niet meer was”

“ik zie het niet meer zitten” “ik wil er een einde aan maken”

“ik heb er genoeg van” “ik wou dat ik dood was”

Verbale signalen 



2. Bevragen en bespreken 

van emotionele moeilijkheden



Reflectie

Wanneer heb jij je ooit erg alleen gevoeld?

Wat had je toen nodig?

Wat heb je gekregen dat helpend was? 

Wat was niet helpend?



Gespreksvaardigheden

Luisteren

Samenvatten

Doorvragen



Actief luisteren

Gedrag 

• Fysieke afstand

• Oogcontact

• Knikken

• “uhu”

• Korte aanmoedigingen

• Stiltes laten bestaan

• (Open) vragen stellen

Attitude 
• Open houding

• Tijd geven

• Focus op verteller

• Jij moet niets oplossen

• De ander helpen zichzelf beter 

te begrijpen

• Aandacht voor non-verbale 

signalen

• Eerlijkheid en betrokkenheid



Luisteren op twee niveaus

• Inhoud: wat wordt er verteld? (verbaal)

• Beleving/betrekking: hoe wordt het verteld? (non-verbaal)



https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Empathisch luisteren

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Samenvatten

• Eén kernwoord teruggeven (waar veel betekenis/emotie rond zit)

• Beleving reflecteren: de beleving terug spiegelen 

o “Ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is geweest voor je”

o “Dat moet een heftige week geweest zijn”

o “Het maakt je precies bang/kwaad/verdrietig?”

• Parafraseren: in je eigen woorden herhalen wat je hebt gehoord

om af te toetsen of je de verteller juist begrepen hebt

• Samenvatten: op het einde van een lang gesprek structuur en 

overzicht bieden door de inhoud kort samen te vatten



Samenvatten – altijd tentatief!

• Checken of je de verteller juist begrepen hebt 

door terug te geven wat je meent te begrijpen 

o Zowel inhoud, als beleving

o “Juist” betekent: zoals de verteller het bedoelt

• Functie

o Toont aan dat je actief luistert en betrokken bent

o Geeft ruimte aan de verteller om te corrigeren of 

nuanceren

o Nodigt de verteller uit om te verdiepen



Tentatieve interventies - voorbeelden

• “Begrijp ik het goed dat…?”

• “Klopt het dat je bedoelt….?”

• “Klopt het dat je denkt dat…?” 

• “Je voelt misschien dat…?” 

• “Ik hoor je zeggen dat…” 

• “Bedoel je dat...?” 

• “Vanuit jouw standpunt zie je dat… Klopt dat?”  

• “Het lijkt voor jou dat… Heb ik dat goed?” 

• “Hoor ik je eigenlijk zeggen…?” 

• “In jouw ervaring lijkt het dat… Is dat zo?“



Doorvragen

• Open vragen

o peilen naar beleving

o nodigen uit tot verdieping of verbreding van het verhaal

o worden gesteld vanuit interesse en afstemming op de luisteraar

• Gesloten vragen

o gaan over inhoud of feiten

o leiden tot een ja/nee-antwoord of een kort antwoord en nodigen 

daardoor niet uit tot verdieping van het verhaal

o worden vaak gesteld vanuit een eigen hypothese (afstemming 

op zichzelf als luisteraar ipv op de verteller)



Open vragen - voorbeelden

• Hoe voel je je daarbij? Wat ervaar je daarbij?

• Hoe is dat voor jou? Hoe voelt dat voor jou?

• Wat word je gewaar als je hierover spreekt?

• Hoe zou je kunnen beschrijven hoe het is voor jou?

• Kan je me iets vertellen over…? Zou je willen spreken over…?

• Hoe voel je je nu?

• Wat boezemt je vooral angst in?

• Wat raakt jou het meest in die situatie?

• Welk gevoel roept deze situatie op?

• Waar zou je willen beginnen?

• Hoe zou je het willen hebben?

• Waar heb jij al aan gedacht? Hoe zou dat dan zijn?

• Wat is daarin van belang voor jou?



Deze gespreksvaardigheden zijn

Aangewezen om

• Contact te leggen of uit te 

bouwen

• Vertrouwen te scheppen

• De ander te helpen 

zichzelf beter te begrijpen

• De ander beter te 

begrijpen, te leren kennen

• Indien jullie visies 

verschillen: om elkaars 

visie te verduidelijken

Niet aangewezen wanneer

• De ander enkel informatie 

of concrete hulp wil

• De ander ongepast gedrag 

stelt (agressie, 

grensoverschrijding,…)

• De ander onder invloed 

van middelen is, niet meer 

in contact met de realiteit 

staat (vb. psychose) of in 

(suïcidale) crisis is



3. Verbreden van het netwerk en verwijzen

• Signalen interne grens bij de luisteraar
Overbezorgd zijn, “het voelt niet meer goed”, “het komt te 

dichtbij”, uitgeput voelen, gevoel 24/7 in support-modus te 

(moeten) staan, je (herhaaldelijk) afvragen of je meer had 

moeten doen, zelf moeilijkheden ervaren waardoor je 

draagkracht beperkt is

• Signalen externe grens bij de verteller
Zorgwekkende signalen zoals zelfdestructief gedrag 

(automutilatie, middelenmisbruik), suïcidegedachten, 

afscheidsbrief, zorgwekkende uitspraken omtrent hopeloosheid, 

wanhoop, uitzichtloosheid, waardeloosheid,…



Hoe verwijzen?

• Luister, spreek erover en vraag ernaar

• Benoem en bevraag de zorgwekkende signalen

• Uit je bezorgdheid d.m.v. een concrete ik-boodschap

• Vraag wat je kan doen

• Geef aan dat je het vangnet wil uitbreiden vanuit 

betrokkenheid en bezorgdheid (≠ afwijzing)

• Houd contact 

• Laat ruimte voor wat de ander voelt, denkt, zegt



Naar waar verwijzen?
• Mensen uit de directe omgeving betrekken (vrienden, familie, 

studiegenoten, kotgenoten, eigen huisarts,…) 

• Psychosociale, psychologische en/of psychiatrische hulp:

• Studentengezondheidscentrum

• Sociale dienst

• (Eigen) psycholoog/psychiater

• MindMates

• Teleblok (in blok- en examenperiodes)

• Crisissituaties (24/7):

• Tele-onthaal: 106 (bellen, chatten)

• Zelfmoordlijn: 1813 (bellen, chatten of mailen)

• Huisarts van wacht Leuven / w8post Oost-Brabant: 1733

• Spoeddienst (Epsi): 112 of via KU Leuven noodnummer 

(016 / 32) 22 22 



4. Zelfzorg 



Energiegevers

Kunnen activiteiten zijn, maar ook mensen of een omgeving

o Waar haal jij bijzonder veel plezier en voldoening uit?

o Wat kan jou op korte tijd een boost aan energie geven?

o Wat vind je zo leuk dat je de tijd vergeet?

o Wat word je nooit beu?

o Wanneer zeggen anderen dat je straalt?

o Wat deed je als kind enorm graag?

o Denk aan de laatste keer dan je je bijzonder tevreden voelde 

met jezelf en je leven: wat maakte dat je je zo voelde?

o Stel dat je een jaar op een andere plek zou verblijven: wat 

zou daar niet mogen ontbreken?



Risicosignalen 

• Welke signalen wijzen jou erop dat het minder goed gaat?

• Waaraan merk je dat je het moeilijk hebt?

• Waaraan merken anderen dat jij het moeilijk hebt?

• Waaraan merk jij dat anderen het moeilijk hebben?



Stress-curve



Coping strategieën

Afleiden

Alleen Met anderen

Ruimte maken

Sporten

Muziek

Lopen

Tv kijken

Lezen 

Slapen

Uitgaan

Met anderen bezig zijn

Iets leuk doen met vrienden

Met dieren spelen

Dingen noteren/ dagboek

Tekenen

Wandelen

Nadenken

Wenen

Droevige films/muziek

Spreken met anderen

Iemand bellen

Bij iemand langs gaan

Troost zoeken



Dank voor jullie interesse 

en aandacht!


