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Studenten en stille pijn
Studeren de mooiste tijd van je leven?
Het boek ‘Studenten en stille pijn’ gaat
in op de vele veranderingen die het studentenleven met zich meebrengt. De auteurs bespreken de vooroordelen van
buitenstaanders over het vermeende ide-

dox genoemd: laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening is
ruimschoots beschikbaar, maar studenten maken er toch geen gebruik van. De eigen wijze van studenten om met hun situatie om
te gaan komt uitvoerig aan bod.
De schone schijn

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de aard en
omvang van de problemen en de levensstijl van studenten. De relatie tussen studievoortgang en gezondheidsklachten komt aan bod
en is gebaseerd op praktijkonderzoek en literatuur.
Het tweede deel beschrijft zes studentenprofielen met prikkelende
namen als ‘de schone schijn, de gekoesterde eenzaamheid, mijn
nieuwe ik, tussen twee werelden, troosteloze eenzaamheid en studenten met een beperking’. Deze profielen geven inzicht in de context en maken duidelijk waarom de hulpvraag uitblijft. De student
met de schone schijn worstelt bijvoorbeeld met een geschonden
zelfbeeld: de studie valt tegen, maar de buitenwereld kan een student zien die met een druk actief sociaal leven mooi weer speelt.
Het derde hoofdstuk gaat in op leerpunten en aanbevelingen. De
oplossing voor het herkennen en omgaan met de gezondheidsproblemen bij studenten is verankerd in begrip van de context en de
ontstaansgeschiedenis. Een goede tip is de verwijzing naar een nuttige website van het bureau studentenartsen UvA/HvA: www.ikstudent.nl. De meerwaarde van deze website komt door de verhalen van en voor studenten.
Het boek is uitnodigend om te lezen, heeft een heldere lay-out en
de taal is compact en overzichtelijk. De hoofdstukken zijn opgebouwd met een goede afwisseling van literatuur en casuïstiek en
bevatten een afsluitende samenvatting. De kracht van het boek ligt
in de schets van de weerbarstige belevingswereld van studenten:
de beschreven studentenprofielen op basis van eigen verhalen van
studenten. Deze combinatie geeft een verhelderend inzicht in de
omgeving rondom de student met een bijpassend versluierend gedragspatroon. Pasklare antwoorden zijn er niet.

ale studentenleven versus de onbegrepen
problemen en achtergronden van deze
specifieke groep jongeren. De titel is prikkelend, raak getypeerd en nodigt uit om
het boek te lezen. Dit boek heeft meerwaarde voor degenen die met studenten
te maken hebben en de specifieke leefwereld van studenten - met hun onbegrepen
problemen - willen begrijpen. De auteurs,
verbonden aan het bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam/
Hogeschool van Amsterdam (UvA/HvA),
hebben vanuit hun expertise met de doelgroep achtergronden beschreven van
voorkomende gezondheidsproblemen.
Het wordt in dit boek de studentenpara-
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Het boek is beslist de moeite waard voor opleiders werkzaam in het
onderwijs. De preventie en aanpak van ziekteverzuim onder studenten is een belangrijk punt op de agenda, niet alleen op scholen
maar ook in organisaties waar studenten werkzaam zijn. De informatie is tevens toegankelijk beschreven voor de kring rondom de
student en de student zelf.
Clarie Bart-van der Vorm,
opleidingsfunctionaris Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht
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Bijzondere mantelzorg
In deze tijd van grote aandacht voor zorg en mantelzorg in de
meest brede zin is een boeiend onderzoek verschenen van het
Sociaal Cultureel Planbureau en de Hogeschool van Amsterdam.
Conclusies uit dit onderzoek werpen een ander licht op mantelzorg voor een bijzondere categorie:
• Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking
of psychiatrische problematiek zijn gemiddeld zwaarder belast
dan mantelzorgers van ouderen.
• De mantelzorg aan deze groepen is vaak intensiever, complexer en langer.
• De sociale netwerken van deze mantelzorgers zijn vaak klein.
De zorg kan niet eenvoudig met anderen worden gedeeld.
• Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking
of psychiatrische problemen voelen zich niet betrokken bij de
zorgverlening door professionals.
• De door gemeenten geboden mantelzorgondersteuning sluit
in veel gevallen niet aan bij de wensen en behoeften van deze
groepen mantelzorgers. Zij maken daarom weinig gebruik van
dit ondersteuningsaanbod.
• De mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking
of psychiatrische problematiek zit al aan haar grenzen. Een
groter beroep op de sociale netwerken van deze mantelzorgers
is daarom niet realistisch en zal tot overbelasting van de mantelzorgers zelf leiden.

Sociale netwerken klein

Beide groepen ervaren dat door de mantelzorg hun sociale netwerken afbrokkelen. Zij hebben hierdoor in toenemende
mate het gevoel de zorg niet met anderen te kunnen delen en er alleen voor te
staan. De mantelzorgers van mensen met
een verstandelijke beperking kennen ook
minder vaak anderen aan wie zij hulp bij
de zorg zouden kunnen vragen. De mantelzorgers van mensen met psychiatrische
problemen durven minder vaak andere
familieleden of vrienden om hulp te vragen. Zij hebben het gevoel of hebben ervaren dat andere mensen die wel zouden
kunnen helpen daar geen zin in hebben.
Deze ervaringen laten zien dat mantelzorgers van mensen met een verstandelijke
beperking of psychiatrische problematiek
aan de grenzen van hun inzet zitten en
niet veel meer kunnen doen.

Zwaarder belast

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en mantelzorgers van ouderen. Alle groepen
mantelzorgers noemen genegenheid of vanzelfsprekendheid het
vaakst als motief. Ook zien zij het vaak als niets anders dan hun
plicht. De mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is wel intensiever dan gemiddeld en vergt ook meer tijd. Ook de zorgduur is langer, zeker waar
het gaat om hulp aan mensen met een verstandelijke beperking.
Deze groepen mantelzorgers zeggen vaker dan de mantelzorgers
van ouderen dat ze ernstig belast zijn. Dit geldt met name voor
de mantelzorgers voor mensen met psychiatrische problemen. De
mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking ontlenen, ondanks de zwaarte van de zorgsituatie, veel plezier aan de
zorgverlening.

Relatie met professionele hulpverleners
De mantelzorgers van mensen met een

verstandelijke beperking of psychiatrische problemen zijn niet bijster tevreden
over de samenwerking met de professionele hulpverlening. Vooral bij mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek klonk veel ongenoegen met de
hulpverlening door. De respondenten beklaagden zich erover dat zij zich niet erkend voelden in hun deskundigheid waar

27
w w w. O e n G . b s l . n l

Nummer 2 – maart 2012

RECENSIES
het de wensen en mogelijkheden van
hun naaste betreft. Zij waren uitgegaan
van partnerschap met de professionals,
maar ervaren de situatie nu vooral als een
machtsstrijd. Beide groepen mantelzorgers zeggen dat de negatieve ervaringen
met de professionele hulp er aan bijdragen dat zij door de zorg zwaarder belast
worden.
Andere behoefte aan ondersteuning

De ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek wijkt af van die van mantelzorgers
van ouderen. Daarom maken zij relatief
weinig gebruik van het aanbod van de
mantelzorgondersteuning van gemeenten. Dat aanbod is toch vooral afgestemd
op de mantelzorgers van ouderen. De bijzondere mantelzorgers blijken behoefte te
hebben aan andere vormen van opvang
dan alleen dagopvang en zouden graag
meer praktische ondersteuning krijgen
zoals hulp bij de administratie. Daarnaast
geven deze mantelzorgers aan behoefte te

hebben aan een betere afstemming op en samenwerking met de
professionele hulpverlening.
(Meer) familiebeleid van zowel gemeenten als instellingen zal de
belasting van mantelzorgers zeker kunnen verminderen, maar
hoogstwaarschijnlijk niet geheel kunnen wegnemen. Het gaat
immers om mantelzorg waarbinnen de risicofactoren voor overbelasting lijken te cumuleren. Er blijft dus behoefte aan mantelzorgondersteuning, zeker in praktische zin als financiële
tegemoetkomingen, opvangvoorzieningen en informatiebijeenkomsten. Deze zullen een grotere variëteit moeten gaan kennen
dan nu gebruikelijk is om aan te kunnen sluiten bij de specifieke
wensen van deze groepen mantelzorgers. Daarnaast lijkt er grote
behoefte te bestaan aan meer ondersteuning bij het aanspreken
en activeren van het eigen sociale netwerk van de mantelzorger
respectievelijk de zorgvrager. Bij de ontwikkeling van de diverse
ondersteuningsvormen zouden de aanbieders ervan (gemeenten,
maar ook zorgaanbieders) meer met elkaar moeten samenwerken,
zodat alle beschikbare deskundigheid kan worden gebruikt om de
diversiteit in het aanbod te vergroten.
Het onderzoek verdient een plaats op de literatuurlijst van opleidingen binnen de gezondheidszorg. Vooral de aandacht voor de
relatie tussen hulpverleners en mantelzorgers van mensen met
een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen!
Jan Mistrate Haarhuis, redacteur O&G
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