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Cijfers in Nederland 

• Meer dan 40% voldoet aan de criteria van een psychiatrische 
diagnose op enig moment in hun leven;  

• 43% van de jongeren ondervindt klachten zoals 
slaapproblemen, somberheid, angst en/of eetstoornissen; 

• 75% van de mensen met psychische problemen ervaren de 
eerste keer klachten voor het eenentwintigste levensjaar;  

• 80% van de jongeren met psychische aandoeningen hebben 
meer dan 2 maanden klachten voordat ze openstaan over deze 
klachten; 

• Meer dan 34% van de jongeren met langdurige klachten durven 
niet over hun psychische problemen te praten; 

• 20% van werkend Nederland heeft psychische problemen 
• Psychologische problemen kunnen het hele leven van een 

persoon beïnvloeden: onderwijs, het vinden van een baan en 
het vormen van sociale relaties. 



Waarom MHFA? 

• Vergroten van kennis over psychische gezondheid, 
• Tegengaan van stigma, verminderen van de 

negatieve attitude ten opzichte van psychische 
problemen, 

• Handelingsverlegenheid oplossen om hulp te 
verlenen aan personen met psychische problemen. 



Een stap terug 

 

• Ontwikkeld in Australië (Jorm en 
Kitchener) 

• Gestart in 2000 
• In 2003 is internationaal product 
• In 2018 is MHFA in meer dan 23 

landen (wereldwijd) te volgen 
• Oktober 2015 naar NL 
• Vertaling boek 
• Ontwikkeling opleiding tot trainer 

MHFA 
• Ontwikkeling cursus MHFA 
• Uitgave sub-licenties per GHOR-regio 



Wat is MHFA? 

12 uur durende CURSUS 
 
• Je gaat WEL herkennen en ondersteunen 
• Je krijgt WEL kennis over oorzaken, risicofactoren 

en behandelingen. 
• Je bent GEEN amateur psycholoog 
• GEEN opleiding psychiatrie 
• NIET behandelen of diagnosticeren 



Producten MHFA Nederland 
• MHFA (standaard cursus) 

 Gericht op volwassenen voor ondersteuning volwassenen 
 Geschikt voor iedereen.  
 12 uur durende cursus, in serie van 4 dagdelen van 3 uur, 

verspreid over 4 tot 6 weken of in 2 dagen van 6 uur.  
• YMHFA (jeugd cursus) 

 Geschikt voor volwassenen die met adolescenten werken of 
leven. 

 Onderwerpen van standaard cursus zijn toegespitst op 
jongeren, aangevuld met eetstoornissen. 

 14 uur durende cursus in serie van 4 dagdelen van 3,5 uur 
of in 2 dagen van 7 uur.  



Toekomstige producten MHFA Nederland 

• App. and E-learning 
 Ter ondersteuning van alle cursussen 

 
• MHFA voor ouderen 

 Geschikt voor volwassenen die met ouderen van 65+ 
werken of leven 

 Onderwerpen standaard cursus, toegespitst op ouderen, 
aangevuld met verwardheid en dementie. 

 
• Teen MHFA (peer to peer programma) 

 Jongeren delen bij voorkeur problemen met 
leeftijdsgenoten  

 Focus op denkpatronen, gevoelens en gedrag in plaats 
van focus op een specifieke aandoening  

 Jongeren wordt geleerd om de hulp van een volwassene 
in te schakelen 

 Drie interactieve sessies van 75 minuten in de klas voor 
7 – 9 jarigen en voor 10 – 12 jarigen.  

 
 



Teen MHFA Actieplan 

• Oog voor 
waarschuwingssignalen 

• Vraag hoe het met de ander 
gaat 

• Luister 
• Help om de ander in contact 

te brengen met een 
volwassene 

• Jouw vriendschap is 
belangrijk 
 



Aanpak personen met verward gedrag 
en plan van aanpak Arbeidsmarktregio 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0kJ2Nk5zaAhUHaFAKHa7IAb0QjRx6BAgAEAU&url=https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/bouwstenen&psig=AOvVaw1SLVR3iyhfBlsCk22GXBNh&ust=1522777692553059




Wat valt u op? 







Wat doe je als je bezorgd bent over iemands 
psychische conditie? 

CASUS;  
Een buurtgenoot, collega, vriend of leerling 
verliest gewicht, is somber en gaat het contact 
met je uit de weg. 
 
• Hoe zou je deze persoon kunnen benaderen?  
• Hoe kun je psychische problemen herkennen? 
• Hoe kun je ondersteunend zijn? 
• Wat helpt niet? 



MHFA Actieplan 

• Benaderen, situatie inschatten en helpen bij 
mogelijke crisis. 

• Luisteren zonder te oordelen 
• Informatie en ondersteuning aanbieden 
• Zoeken naar professionele hulp aanmoedigen 
• Zoeken naar andere ondersteuning aanmoedigen 



MHFA Samenvattend 

Het verschil tussen leven en dood of crisis 
en herstel kan een familielid, docent, 
collega, buurtgenoot zijn, die begrijpt hoe je 
een persoon in psychische nood moet 
herkennen en weet hoe te reageren. 
 
Met de cursus Mental Health First Aid, kun 
je het verschil maken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CY59TDUAR0U  
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