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JEUGDHULP

31 OKT 2022

‘Hulpverlening focust alleen op
medisch, waardoor jongeren
steeds zieker worden’

‘Wij richten ons niet op ziekte en symptomen van jongeren, maar op de gezonde

mens. Door het persoonlijke verhaal van jongeren leidend te maken voor de hulp

of coaching die nodig is.’ Aldus Susanne Kruys, oprichter van Square of Life

(coaching volgens een holistische aanpak) en één van de auteurs van het boek “In

gesprek met jongvolwassenen”, een concrete methode voor zelfregie en

zingeving. ‘De hulpverlening zit vast in het biomedisch model denken. Dat leidt

niet tot genezing van jongeren, maar tot meer ziekte, meer suïcide en koude zorg.’

Aldus Wico Mulder, jeugdarts, met als specialisatie maatschappij en gezondheid.

Mulder is werkzaam als netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid en Praktijk

Salut.

Mentale problemen

Opslaan  Reacties 0  Delen

Het levensverhaal en zingeving zijn in de hulpverlening aan jongeren cruciaal om ook werkelijk uit de

problemen te komen. Niet de diagnose en de recepten helpen jongvolwassenen, maar het gesprek vanuit

vier dimensies – fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel - geeft jongeren het perspectief dat ze nodig

hebben. Een gesprek met de auteurs van: “In gesprek met jongvolwassenen”.

Mede door de prestatiedruk staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Een holistische benadering is
nodig in de hulpverlening, met bijvoorbeeld meer aandacht voor zingeving, schrijven auteurs van een boek over
een nieuwe methode om in gesprek te gaan met jongvolwassenen.
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Ondanks het geluk dat jongeren in Nederland volgens vergelijkend onderzoek

(met het buitenland) ervaren, hebben jongeren en jongvolwassenen – leeftijd 12

tot 28 jaar – veel problemen. Ook dat blijkt uit onderzoek. Covid heeft de

mentale problemen van jongeren meer zichtbaar gemaakt, aldus een van de

schrijvers van “In gesprek met Jongvolwassenen”, Wico Mulder. ‘De

prestatiedruk in de samenleving en de mentale druk die het “het ideale plaatje” –

vooral ook via social media – geeft, maken dat de mentale gezondheid van

jongeren onder druk staat.’

Wachtlijst

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3

jongeren prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen

ook onder jongeren groot is. Verder blijkt dat 75% van de psychische problemen

ontstaat vóór het 25ste levensjaar. Jongeren hebben dus een grote kans met

mentale problemen te maken te krijgen. Het antwoord van de reguliere

hulpverlening is niet adequaat, zegt Mulder. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de ggz en

naar de jeugdhulp. Er is een wachtlijst, er worden labels gehangen aan

symptomen en medicijnen voorgeschreven. Maar dat leidt niet tot verbetering

van de mentale druk voor jongeren.’

Holistische benadering

Een andere visie is nodig, volgens de auteurs van het boek, en wel een holistische

benadering. De huidige zorg is onvoldoende gericht op de levensvragen en op de

ontwikkeling en de behoeften van jongvolwassenen. Met de holistische

benadering wordt hulpverlening vanuit een brede en preventieve blik op

gezondheid gegeven, in plaats van vanuit ziekte en symptomen. Geest en lichaam

vormen een eenheid. In het boek beschrijven de auteurs de methodiek hiervoor.

‘Door samen met de jongere op reis te gaan in zijn of haar levensverhaal, krijgen

jongvolwassenen inzicht in wie ze zijn, wat ze nodig hebben en waar ze naartoe

willen.’

Methodiek

‘Alle jongeren zijn op zoek naar hun identiteit, naar wat ze belangrijk vinden in

het leven‘, vertelt Susanne Kruys. ‘Voor veel jongeren bij wie de problemen zich

opgestapeld hebben is dat lastig vanwege de prestatiedruk die op ze rust. Dit

boek geeft professionals een methode in handen om het gesprek met deze

jongeren aan te gaan, op een andere manier dan door te praten over de

problemen. De methodiek geeft het gereedschap om jongeren op hun eigen pad

te zetten door hen weer in contact met zichzelf te brengen. Dat begint met een

vertrouwelijke relatie met de hulpverleners.’

Overzicht van het reistraject van de jongere in
6 gesprekken:
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1. De oproep. Waarover gaat de reis?

2. Gesprek over de fysieke dimensie. Wat is jouw plek in de wereld?

3. Gesprek over de sociale dimensie. Hoe beleef jij de wereld?

4. Gesprek over de psychische dimensie. Waarmee verbind jij je in de wereld?

5. Gesprek over de spirituele dimensie. Hoe neem jij regie in de wereld?

6. Het topgesprek. Wat staat jou als hulpverlener te doen? 

Veiligheid en hechting 

Jongeren moeten hun kompas weer terugvinden, aldus Kruys en Mulder. Wat kan

Ahmed die op 16-jarige leeftijd uit school is gevallen en rondhangt bij de

kinderspeelplaats op Kanaleneiland in Utrecht hiermee? ‘Iedere jongere kan iets

met zijn levensverhaal’, zegt Kruys. ‘Het gaat bijvoorbeeld in de fysieke dimensie

om veiligheid en hechting van Ahmed in het gezin en in zijn omgeving. Wat is zijn

fundament? Die zoektocht geeft hem een grote bewustwording van zijn eigen

veilige plek en wat hij daarvoor nodig heeft.’

Professionals

De jeugdprofessionals van deze tijd begeleiden jongeren toch al op deze wijze?

Door naar het eigen verhaal van de jongere te luisteren en de vraag achter het

verhaal te horen? ‘Wat veelal mist in de hulpverlening’, zegt Wico Mulder, ‘is het

zoeken naar de spirituele betekenis. Dat gaat over zingeving en betekenis geven

aan jouw leven. Veel jongeren zijn juist daarnaar op zoek. Als je dat als

hulpverlener niet kunt, dan mis je de essentie van hulp verlenen.’

Waar word je blij van?

‘Ik krijg bijvoorbeeld veel jongeren met vermoeidheidsklachten op het spreekuur.

Ik ga het gesprek aan over wat hem zo veel stress geeft, om vervolgens te

ontdekken waar die jongere wel blij van wordt. Welke waarden vindt deze

jongere belangrijk in zijn leven en hoe kan hij die zichtbaar maken? Hoe kan hij

van betekenis zijn? Dat is de spirituele dimensie in het leven en dat bepaalt ook

de keuzes die de jongeren maken.’

Gehoord en gezien

Wat moet er volgens de auteurs van “In gesprek met jongvolwassenen” direct

veranderen in de hulpverlening aan jongeren? Susanne Kruys: ‘We moeten veel

meer aansluiten bij jongeren, ze willen gezien en gehoord worden. Dat vergt een

andere basishouding van de hulpverlener. Spreek jongeren niet aan op hun

problemen, maar op hun eigen levensverhaal. En vandaaruit kun je naar de vraag

die daaruit komt. Je gaat steeds dieper met de jongere naar binnen naarmate hij

of zij zichzelf beter leert kennen en ontdekt wat hij nodig heeft. Dat is de

holistische manier van werken.’

Meer weten over het boek: In gesprek met jongvolwassenen>>

https://ingesprekmetjongvolwassenen.nl/
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