Hoog risico op depressie bij studenten
verpleegkunde
Wereldwijd lijden zo’n 350 miljoen mensen aan (de gevolgen
van) een depressie. De toename van het aantal mensen met
depressie, chronische ziekten en de vergrijzing vraagt om verpleegkundigen die evenwichtig en mentaal sterk zijn om
de benodigde zorg te kunnen leveren. Omdat verpleegkundestudenten in de risicogroepen vallen van zowel depressie als
suïcide is de studie opgezet.
In de studie staan de volgende vragen centraal:
1. Wat is de prevalentie van depressie bij studenten verpleegkunde?
2. Welke factoren beïnvloeden de prevalentie?
3. Is er verschil met niet-verpleegkundestudenten?

onzekerheid en stress met zich meebrengt. Wat betreft niet-verpleegkundestudenten: 28 procent geeft aan depressieve gevoelens te hebben. Dit zijn met name medische studenten.
Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen naar mogelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten; een
longitudinale studie uit te voeren; in het curriculum aandacht te
besteden aan de moeilijkheidsgraad; onderzoek te doen naar de
invloed van stages en meer kwalitatief onderzoek te doen.
Opleidingen moeten een hoge prioriteit geven aan het psychologisch welzijn van studenten en interventies ontwikkelen om
stress, angst en depressieve symptomen te verminderen.
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Om deze vragen te beantwoorden, is een systematische review en
meta-analyse uitgevoerd. Na het doorzoeken van acht verschillende databases, waaronder CINAHL, MedLine en PubMed, en het
hanteren van uitgebreide inclusiecriteria, bleven 27 artikelen over:
8918 studenten verpleegkunde, 2036 studenten algemeen, leeftijd
van 17,4-28,4 jaar, waarvan 79 tot 100 procent vrouw.

lence of depression among nursing students: A systematic
review and meta-analysis. Nurse Education Today, 63, 119129.
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Bevindingen: 34 procent van alle verpleegkundestudenten geeft
aan depressieve gevoelens te hebben; in de leeftijdscategorie van
16-20 jaar is dit 41 procent (bij verpleegkundestudenten > 25 jaar,
18 procent). Als beïnvloedende factor wordt de overgang genoemd
naar een hbo-/universitaire studie die vooral voor jonge studenten
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