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Sterk in
maatwerk
oplssingen

Maatwerk houten garages,

schuren met overkapping

en meer...

GGD Fryslân, GGZ Friesland en
Jeugdhulp Friesland zullen hiervoor
de samenwerking zoeken met de
Friese gemeenten en met het onder-
wijs. Het plan is om het voorbeeld te
volgen van een programma dat al
zo’n tien jaar loopt in Noordoost- en
Zuidoost-Brabant. Daar werken scho-
len en hulpverleners samen om
jongeren beter te helpen als zij kam-
pen met depressieve gevoelens.

Het doel van het zogenoemde
STORM-programma is jongeren al in
een vroeger stadium bij te staan,
zodat zwaardere gevolgen als een
depressie of zelfdoding worden voor-
komen. In Fryslân begint dat met
een voorbereidingsjaar. De GGD
zoekt daarvoor een projectleider en
heeft plannen om een proef te begin-
nen op een Friese school.

In Brabant is STORM (Strong Teens
and Resilient Minds, oftewel Sterke
Tieners en Veerkrachtige Geesten) al
een aantal jaren succesvol, aldus
onderzoekers van de Radboud Uni-
versiteit. Zo leidt het vroeg signale-
ren van klachten volgens hen tot een
positiever zelfbeeld onder de jonge-
ren en tot een daling van somber-
heidsklachten, angst en schooluitval.

Met dat succes in gedachten, wil het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) het program-
ma landelijk uitbreiden.

Tijdens de coronapandemie, waarbij
ze zijn geconfronteerd met school-
sluitingen en langdurige lockdowns,
is de mentale gezondheid van jonge-

ren de afgelopen jaren afgenomen.
Was in 2019 en 2020 nog 11 procent
van de 12- tot 25-jarigen psychisch
ongezond, vorig jaar was dit 18 pro-
cent, aldus het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS).

Naast dat ze vaker neerslachtig en
somber zijn, voelen jongeren zich
ook veel vaker eenzaam dan in het
verleden. Volgens het CBS voelde
zo’n 14 procent van de jongeren zich
in 2021 eenzaam. In 2019 lag dat
percentage nog op 8. Toen waren het
de 75-plussers die het vaakst een
hechte band met andere mensen
misten. De bevindingen van het CBS
sluiten aan bij een onderzoek van
het Fries Sociaal Planbureau, dat in
januari werd gepubliceerd. Dat con-
stateerde een flinke stijging van het
gevoel van eenzaamheid in de leef-
tijd van 18 tot 34 jaar.

Aanpak van
somberheid
onder jeugd

Tijdens de corona-
pandemie is de mentale

gezondheid van
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Vervolg van succesvol Brabants programma

Leeuwarden | Er komt een Friese
aanpak om jongeren die kampen
met depressieve gevoelens beter
te kunnen helpen. Dat heeft GGD
Fryslân bekendgemaakt.
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