
Studentenpsychologen worden op hogescholen en universiteiten erg gewaardeerd. Het is een aparte tak van sport binnen de
psychologie: de studentenpsycholoog. Erg geliefd, bleek onlangs uit onderzoek, maar wat doet de studentenpsycholoog eigenlijk?
De bonte samenstelling van universiteiten maakt het werk erg veelzijdig. ‘Veel Aziatische studenten vinden het lastig om emotie te
tonen.’

‘Studenten proberen vaak om het zo lang mogelijk zelf uit te houden met hun problemen’, merkt Renée Zomerdijk, studentenpsycholoog aan de
Universiteit Twente. ‘Ik ben nu driekwart jaar studentenpsycholoog. Studenten vormen een prachtige groep om mee te werken. Ze zitten in een
ontwikkelingsfase, van de puberteit naar volwassenheid. Daarnaast zijn ze intelligent en kritisch, ze nemen niet zomaar alles van mij aan en
durven het met mij oneens te zijn. Daar kan ik ook veel van leren. Jonge studenten maken enorme sprongen in hun ontwikkeling en inzicht in
deze levensfase. Daardoor kunnen ze de wereld opeens weer met een heel positieve blik bekijken. Dat vind ik prachtig om te zien.’

De gesprekken met studenten gaan over alle zaken die hen ervan weerhouden om de studie op de juiste manier te volgen. Dat is ook het doel,
legt Emile Dingjan, studentenpsycholoog aan de Universiteit Leiden, uit. ‘We begeleiden studenten die het door omstandigheden moeilijk vinden
om de studie te halen. Je moet het uiteindelijk natuurlijk zelf doen, maar sommige studenten hebben ondersteuning nodig, bijvoorbeeld met het
maken van een planning of op emotioneel gebied.’

paniekaanvallen

Klachten waar studenten vaak mee komen, zijn stress, faalangst, depressie en paniekaanvallen. ‘Maar ook studenten die problemen hebben in
hun relatie en veel eerstejaars die moeten wennen aan de studie en het lastig vinden om het eerste jaar door te komen, kloppen bij ons aan om
hulp’, zegt Dingjan. Die eerste studieperiode is volgens hem erg belangrijk. ‘Als de eerste resultaten tegenvallen, slaat de twijfel soms toe.
Studenten vragen zich af of ze wel de juiste studiekeuze hebben gemaakt, of ze het niveau wel aankunnen. In die periode komen ze vaak bij
ons om te praten.’

Hans Feiertag is, net als Zomerdijk, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij merkt dat persoonlijke problemen en de studievoortgang nauw
met elkaar verbonden zijn. ‘Als het niet wil vlotten met de studie kan dat leiden tot stemmingswisselingen of faalangst, met name rondom
tentamens. Andersom geldt: als je slecht in je vel zit, kan de studie daaronder lijden. Ook uitstelgedrag is een veelvoorkomend probleem,
studenten die het moeilijk vinden om discipline op te brengen en structuur aan te brengen in hun studeergedrag.’

Studentenpsychologen krijgen niet alleen met autochtone, jonge studenten te maken. Oudere studenten maken eveneens onderdeel uit van het
werk. ‘Er komen bij mij ook studenten die mijn leeftijd hebben’, zegt de 57-jarige Dingjan. Maar ook jonge studenten geven vaak aan dat ze het
prettig vinden om met een wat ouder iemand te praten. Buitenlandse studenten maken ook gebruik van de psychologische hulp op
universiteiten. ‘Soms zijn de gesprekken lastiger vanwege cultuurverschillen’, legt Hans Feiertag uit. ‘Het is goed om de culturele verschillen
bespreekbaar te maken. Door cultuur worden mensen gevormd. Veel Aziatische studenten vinden het lastig om emotie te tonen. Je moet sterk
zijn door emotie weg te stoppen, is de gedachte. Die cultuurverschillen kunnen de drempel om hulp te zoeken flink verhogen. ’Feiertag kan zich
een buitenlandse studente nog goed herinneren. ‘Ze had een erg moeizame relatie met haar moeder gehad omdat die altijd erg denigrerend
was geweest en haar vertelde dat ze niets kon. Het is erg lastig om daarmee om te gaan. Met je verstand weet je dat het niet klopt, maar voor je
gevoel ben je nog steeds dat waardeloze kind. Dat had veel negatieve invloed op haar, ook op de studie. Ik heb haar begeleid bij het zich
losmaken van de invloed van haar moeder en het stellen van haar eigen grenzen tegenover haar moeder. Dat is voor een groot gedeelte gelukt.
Het is erg mooi om iemand op die manier te kunnen begeleiden.’ Niet iedere student is een succesverhaal, zegt Feiertag. ‘Het komt ook voor dat
onze begeleiding niet helpt. Wij kunnen maar vijf gesprekken met studenten hebben, inclusief het intakegesprek. Als er langer durende zorg
nodig is vanwege psychische problemen, verwijzen we door naar professionele instellingen. Soms zie ik al na één gesprek: jou kan ik met vijf
gesprekken niet verder helpen. Dan adviseer ik bijvoorbeeld om gebruik te maken van psychotherapie.’

Studenten schamen zich voor hun problemen

Studentenpsycholoog Hans Feiertag: ‘Uitstelgedrag is een veelvoorkomend probleem.’ | beeld Reinier van Willigen

14 december 2016, 03:00

Auke van Eijsden



schaamte

Het zijn niet alleen buitenlandse culturen die ervoor zorgen dat studenten lang met hun problemen blijven lopen, merkt Zomerdijk in haar werk.
‘Ook Nederlandse studenten proberen hun problemen vaak zo lang mogelijk zelf uit te houden, omdat ze het gevoel hebben dat ze die zelf ook
wel kunnen oplossen. Veel studenten schamen zich voor de problemen waar ze mee te maken hebben. Er wordt met leeftijdsgenoten ook niet
over gepraat. De Nederlandse maatschappij accepteert problemen niet.

Alles draait om hard werken en snel je doel halen. Falen hoort daar in die beeldvorming niet bij.’

De studentenpsycholoog biedt volgens Zomerdijk voor die studenten uitkomst. ‘Het maakt altijd veel indruk op me als studenten na een aantal
gesprekken zeggen: “Wat vind ik het fijn om eindelijk eens mijn hele verhaal aan iemand te kunnen vertellen die echt luistert naar mij.”
Luisteren kan al zo veel hulp bieden, of het nou gaat om stress, relatieproblemen of andere zaken.’

Ook Dingjan merkt dat zijn werk erg gewaardeerd wordt. ‘Dat is natuurlijk erg fijn, maar de andere kant van de medaille is dat de verwachtingen
soms wel erg hoog liggen. Wij zijn geen wondergenezers met toverstokjes.’ ■

meestal gratis

Studentenpsychologen zijn soms gratis, maar in andere gevallen moet ervoor worden betaald. Op de Universiteit Utrecht zijn er bijvoorbeeld
aan het intakegesprek kosten verbonden. Toch wordt er vaak voor gekozen om geen geld te vragen voor psychologische hulp op
universiteiten. ‘We proberen de drempel om bij ons hulp te zoeken zo laag mogelijk te houden’, zegt Emile Dingjan van de Universiteit
Leiden. ‘We willen voorkomen dat er studenten zijn die graag met ons in gesprek willen, maar dat niet kunnen omdat ze die paar tientjes niet
kunnen betalen.’

Ook de Universiteit Twente rekent geen kosten voor gesprekken met de studentenpsycholoog.

veel waardering

Studentenpsychologen worden op hogescholen en universiteiten erg gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) en de sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Jeanette van Rees is voorzitter van de sectie en werkzaam als studentenpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. ‘Studentenpsychologen
hebben kennis van de onderwijssituatie en begrijpen de levensfase waarin studenten zitten. De hulp die psychologen bieden bij de
studentenbegeleiding wordt daarom erg gewaardeerd’, zegt Van Rees.

Ondanks de waardering, voldoet het aanbod van studentenpsychologen niet aan de vraag, stellen de onderzoekers van het rapport. Met
name op hogescholen blijft de informatie over studentenpsychologen ver achter ten opzichte van universiteiten. ‘Als een student onder de
studiedruk bezwijkt, moet hij kunnen rekenen op professionele begeleiding’, meent ISO-voorzitter Jan Sinnige.

De psychologen zijn op hogescholen echter vaak moeilijk te vinden en de wachttijden zijn soms erg lang (tot wel drie maanden). Sinnige:
‘Het is belangrijk om goed voor studenten te zorgen. Een makkelijk bereikbare studentenpsycholoog hoort daarbij.’
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