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Voorwoord
Hi! Ik ben Enrique Wauters. Student Communication &
Multimedia Design. Op deze studie heb ik in 4 jaar tijd
heel veel verschillende dingen mogen leren. Van coderen
tot Photoshop. Dit afstudeerproject is gemaakt als
onderdeel van deze studie.
Al van kleins af aan ben ik graag met mijn handen bezig.
Dit zou ik dan ook graag in mijn afstudeerproject willen
steken. In 6 maanden tijd een beleefbare installatie
maken, wat een uitdaging! Na veel te switchen van
onderwerp ben ik terecht gekomen bij het onderwerp
studenten en het bespreekbaar maken van stress.
Ik wil graag Sanne Knitel, Hanneke Bierbooms en Marcel
van Brakel bedanken voor de input die ze mij hebben
gegeven. Soms zorgde de feedback ervoor dat ik in
het donker ging tasten, maar gelukkig is de weg altijd
teruggevonden en mag het resultaat er zijn. Ook wil ik
graag alle studenten bedanken die zich openstelden
om de enquêtes in te vullen, testen te doen en feedback
gaven op mijn onderwerp. Dank!
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Summary
Ik ben in februari aan de slag gegaan met de ontwerpvraag hoe ik
zelfontplooiing kan bevorderen onder jonge creatievelingen. Al snel kwam ik
erachter dat zelfontplooiing een heel abstract iets is waardoor ik vast kwam
te zitten. Er is toen verder gekeken naar waarom dit mij interesseerde. Ik ben
persoonlijk graag altijd bezig, nuttig bezig.
Na verdieping in het vraagstuk kwam de vraag waarom studenten dan soms
niet nuttig bezig zijn. Zodoende kwam het neer op het onderwerp stress. Hieruit
rolde de volgende hoofdvraag: Hoe kan ik stress gerelateerde klachten beter
bespreekbaar maken onder studenten waardoor er minder kans is op depressie?
Ik heb zelf als student ook vaak stress en kan hier moeilijk mee omgaan. Dit leek
mij een mooie insteek om mijn afstudeerproject hierover te doen.

Insta Enquête

Om geen overhaaste conclusies te trekken uit de eerste enquête is er op een
luchtigere manier een nieuwe enquête gemaakt. Deze enquête richt zich meer op
wat de doelgroep doet wanneer ze stress ervaren. Ook wordt er gevraagd of ze hun
problemen delen, wat tot interessante inzichten moet leiden.

Creative enquête

Om een beeld te krijgen over hoe studenten over “De student” denkt is er een
creative enquête uitgezet. Hierin staan vragen en opdrachten omtrent “De student”.
Hierin worden associaties over het onderwerp verduidelijkt. Deze methode is ingezet
om te kijken of er een bepaald stereotype wordt aangenomen over de student, en
wat dit dan inhoudt.

Expertinterview

Om meer te weten te komen over hoe de doelgroep omgaat met stress hebben er
gepsrekken met psychologen plaatsgevonden. Ook kunnen de experts mij meer
informatie vergaren die over het hoofd is gezien. Er is ook plaats om eerste ideeën
voor te leggen aan de experts.

Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend dat studenten lang leven de lol leven. Maar dat
is niet zo. Veel studenten kampen met zware stress en vinden het moeilijk om
erover te praten, net als ik. Zij krijgen hierdoor vaak het gevoel dat ze alleen zijn.
Met dit project wil ik studenten uit hun stresspiek halen en aansporen om hun
gevoel te laten stromen. Allereerst is er veel deskresearch gedaan naar wat stress
precies is. Daarop volgden verschillende methodieken van fieldresearch om data
te verzamelen over mijn doelgroep. Uit deze resultaten zijn conclusies getrokken
die zijn omgevormd tot ontwerpcriteria.

Gevoelsdiagram

Hoofd en deelvragen van dit project

Diepte-interview

•
•
•
•
•
•

Hoe kan ik stress gerelateerde klachten beter bespreekbaar maken onder
studenten waardoor er minder kans is op depressie?
Wat is stress?
Wat voor stress heerst er bij mijn doelgroep en hoe dealen ze daarmee?
Hoe voorkom je stress?
Wat heeft stress ervaren als gevolg?
Hoe denkt mijn doelgroep over het delen van hun verhaal?

•

Wat voor een beeld hebben studenten over studenten?

Enquête

Om erachter te komen wat voor problemen er bij mijn doelgroep opspelen is er
een enquête uitgezet. Dit moet meer inzicht geven in wat de doelgroep van dit
project ervaart wanneer ze stress hebben.

Om het relativerende gevoel wat studenten fijn vinden verder te onderzoeken is
er een test bedacht die gebruik maakt van een gevoelsdiagram. Er is onderzocht
of dat de doelgroep het fijner vindt om face to face met iemand te praten over het
onderwerp, of dat ze het fijner vinden om dit op een anoniemere manier te doen.
Voor de anonieme manier zijn Instagram berichten opgemaakt. De testpersonen
moesten gedurende de test het gevoelsdiagram invullen.

Om meer diepgang in het project te krijgen is er gebruik gemaakt van diepteinterviews. Hierin werden studenten diep bevraagd over het onderwerp stress.
Door het diepte-interview werd er goed gegraven naar waar de stress precies
vandaan komt en wat het met iemand doet. Gedurende dit project is het begrip
kwetsbaarheid steeds meer aan bod gekomen en werden de studenten hierop ook
bevraagd wat dit voor hen betekend.

What’s out there

Er is onderzoek gedaan naar bestaande installaties en projecten omtrent stress en
ontspannen. Denk hier bij aan vormen van kantines, banken en stoelen. Ook is er
onderzoek gedaan naar design by nature waarbij ontwerpers hun inspiratie halen uit
de natuur.

Prototyping 1

Er is een lofi ontwerp gemaakt waarin studenten gevraagd worden om hun
stress gerelateerde klachten die ze ervaren op te schrijven op een briefje. Hierna
kregen ze de keuze om het briefje in het vakje van SHARE te doen, of in het
vakje SHRED. Wanneer diegene voor het vakje SHARE gekozen had mocht de
student ook de andere verhalen lezen die al in de box waren gestopt. Wanneer
de student voor SHRED had gekozen werd het briefje versnipperd waardoor
niemand het meer kon lezen.
De originele prototype test is eigenlijk geannalyseerd op waar studenten
eigenlijk het meest mee zitten. Dit bestond uit plannen, in controle zijn en
slapeloosheid. Het prototype testing is nog een keer geannalyseerd op de mate
waarin studenten hun verhaal opschrijven en willen delen. Uit de test kunnen we
dan concluderen dat de meerderheid van de studenten het verhaal wel wil delen,
maar wanneer de naam erop geschreven moest worden lieten ze weten dat ze
bepaalde stukken weg hebben gelaten. Hierin speelt anonimiteit een belangrijke
rol.

Ontwerpcriteria

Na het onderzoek waarbij er gebruik is gemaakt van de methodieken en het
eerste prototype zijn er ontwerpcriteria opgesteld.

• Niet face-to-face
• Anonimiteit
• Luisterend oor zonder te oordelen
• Relativerend werken
• De student moet zich kwetsbaar opstellen
• Diep in eigen gevoel kijken en reflecteren
• Humor om het luchtig te houden
• Laagdrempelig, studenten moeten het willen gebruiken

Prototyping 2 Andromeda

Uit deze ontwerpcriteria is het concept ontstaan. Door designresearch te doen
en veel te testen bij de doelgroep met het prototype is dit ook het uiteindelijke
ontwerp geworden.
Studenten vinden het erg moeilijk om zich tegen elkaar uit te spreken als het
over problemen rondom stress gaat. Studenten kunnen gebruik maken van
de installatie wanneer zij stress op school ervaren. Ongezonde stress kan als
een stoorzender voor creativiteit en concentratie werken. De installatie bestaat
uit een dome (koepel) van karton. In deze kartonnen platen zitten gaatjes
die een sterreneffect geven wanneer je er in staat. De grond is gemaakt van
schuimblokken waardoor je jezelf kan laten neerploffen zonder zorgen. Er wordt
audio gebruikt om de beleving te versterken. Via geluidsboksen worden er
verhalen afgespeeld van studenten die stress ervaren en hoe ze ermee omgaan.
De gebruiker relativeert met deze audio wat erg belangrijk is, zo voelen ze zich
niet alleen. Sommige van deze geluidsfragmenten hebben ook een sprankeltje
humor in zich om de gespreksstof luchtig te houden, want ten slotte hebben we
het over studenten en dan moet het leuk in gebruik zijn.
Het doel van het ontwerp is om studenten uit hun stresspiek te halen waardoor
ze even kunnen onstpannen. Niks moet alles mag. Wanneer ze ontspannen
horen ze de verhalen van anderen waardoor ze automatisch aan het denken
gezet worden en een innerlijke reis maken.

Inhoudsopgave
Inleiding
Methodieken
01 6 Inleiding
04 8 Methodieken
02 7 Doelgroep
05 8 Wat is stress?
03 7 Onderzoeksvragen 06 11 Wat heeft stress als
gevolg?
07 13 Hoe voorkom je
stress?

Conclusie
24 42 Conclusie
25 43 Aanbeveling
CMD competenties

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Research
14 Fieldresearch
14 Enquête
17 Instagram enquête
18 Creative enquête
19 Expert interview
20 Gevoelsdiagram
21 Diepte interviews
23 Stigma
25 What’s out there?

Bijlagen
26 44 Gebruikte bronnen
27 48 Bijlagen

17
18
19
20
21
22
23

Product
26 Ontwerpcriteria
27 Prototyping
29 Concepting
31 Audio testing
34 Iteratie - Proof of
concept1
35 Final Proof of
concept
41 Visie & Doel

Inleiding
Eigen ervaring
Ik merk zelf dat ik als student het moeilijk vindt om
over gevoelens/klachten te praten waar ik mee zit.
Ik heb mijn eigen bedrijf terwijl ik ook nog op school
zit. Dit vraagt enorm veel tijd die ik soms niet tot
mijn beschikking heb. Hierdoor ligt er een grote
druk op mijn schouders om te presteren. Erover praten doe ik dan ook bijna niet, ik wil namelijk niet dat
mijn last ook iemand anders zijn last gaat worden.
De gedachten dat mensen je misschien een aansteller gaan vinden helpt daarin ook niet. Omdat de
studententijd de beste tijd van je leven zou zijn denk
je ook liever niet na over de klachten die je ervaart,
laat staan erover praten met anderen.

Voor veel studenten is het al moeilijk om nieuwe mensen te leren
kennen en zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Ook is de
manier van les krijgen volledig nieuw. Je hebt geen vaste roosteruren
meer zoals op het middelbaar onderwijs. Je bent nu student, en die
moet je het zelf allemaal maar uitzoeken. Er is geen decaan meer die
een handje boven je hoofd houdt. Wanneer je valt, kan je dus ook flink
hard vallen.
Toch houden studenten zich groot en laten weinig merken wanneer
ze in de knoop zitten met zichzelf. De combinatie tussen weinig
tijd hebben, prestatiedruk ervaren en het behouden van sociale
contacten kan dan ook heel erg pittig zijn. Je wilt laten zien dat je
het kan, en dat je daar niemand voor nodig hebt. Dit kan uiteindelijk
lijden tot stress, met als gevolg een burn-out. In een erger geval kan
het zelfs lijden tot een depressie.
Wanneer ik begon met studeren vond ik alles enorm spannend. Er
werd mij altijd verteld dat de studententijd dè tijd van je leven moest
zijn. Ikzelf kom uit Hulst, een klein stadje in Zeeland. Het is een stadje
waar iedereen elkaar kent. Zelf heb ik ook oudere vrienden die al
langer aan het studeren waren toen wanneer ik moest beginnen. De
verhalen van feesten, zuipen en nog eens feesten vlogen mij om de
oren. Ik had er zin in!
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Al snel kwam ik mijzelf hard tegen. Het begon allemaal met de
heimwee en de moeite die ik had om mijn vriendin gedag te zeggen,
dat had ik allemaal niet verwacht. Uiteraard had ik hier en daar wel
eens een feestje, maar dat is maar een avondje op de week. Ik kwam
er al snel achter dat het studentenleven echt zwaar was. Je komt in
een stad die je niet kent, net zoals de mensen die je voortaan veel om
je heen zal hebben. Buiten het verkennen van de nieuwe omgeving
en het proberen leggen van sociale contacten om het je zelf zo thuis
mogelijk te maken komt ook nog de druk van school.
Omdat de studenten denken dat ze er alleen voor staan vinden ze
het ook lastig om over erover te praten. De tijd waarin je als jonge
student actief bent is dus misschien niet zo leuk als anderen je verteld
hebben. Omdat het voor studenten lastig is om over gevoelens en
klachten te praten wil ik dit makkelijker voor hen maken. Er is geen
wonderprikje voor klachten, daar zal je zeker zelf aan moeten werken.
Wat ik wel kan doen is het onderwerp makkelijker bespreekbaar
maken voor studenten.

Doelgroep
Onder mijn doelgroep vallen studenten. Deze zullen in de
leeftijdscategorie zitten van 17-25 jaar. In deze leeftijd zit
een individu vol in de bloei van zijn leven. Je werkt aan je
studie, maar ook aan je carrière. Je komt in aanmerking
met veel nieuwe prikkels.
Je ziet vaak dat studenten in een studentenhuis
wonen. Dit is een huis waarin meerdere studenten, al
dan niet van dezelfde opleiding, samenwonen. Naast
studentenhuizen zijn er natuurlijk ook studio’s, dit is
een één-kamer appartement waarin maar één student
woont.

Hoofd- en
deelvragen
• Hoe kan ik stress gerelateerde klachten
beter bespreekbaar maken onder studenten
waardoor er minder kans is op depressie?

Over het algemeen trekken studenten veel met elkaar
op. Denk hierbij aan festivals, op stap gaan, filmavonden
of gewoon lekker chillen. Opvallend is dat de doelgroep
veel met elkaar omgaat, maar weinig of zelfs niet over
psychische klachten met elkaar spreken.

• Wat is stress?

Er is onderzocht waar het knelpunt ligt bij het openlijk
praten over gevoelens. Uit gesprekken met meerdere
studenten is gebleken dat er een aantal onderwerpen
het minst graag besproken worden met elkaar, dit zijn:
psychische klachten, familiare kwesties, seks en geld.
Bij een eerder uitgezette enquête liet de doelgroep ook
weten dat er te weinig aandacht wordt geschonken aan
de mentale gezondheid van studenten.

• Hoe voorkom je stress?
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• Wat voor stress heerst er bij mijn doelgroep en hoe dealen
ze daarmee?

• Wat heeft stress ervaren als gevolg?
• Hoe denkt mijn doelgroep over het delen van hun
verhaal?
• Wat voor een beeld hebben studenten over studenten?

03

Methodieken
me·tho·diek
“Studie van de wetenschappelijke methoden en werkwijzen,
waarmee kennis wordt verworven en waarmee de wetenschap
vooruit wordt geholpen”

04

Iedereen ervaart wel eens stress, maar niet iedereen weet precies wat het is. De
term “stress” is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. Hans Selye, de
wetenschapper die term heeft bedacht wordt ook wel gezien als de “Father” van
stress. Hans heeft wereldwijde erkenning gekregen voor het introduceren van
stress in de medische context. In zijn theorieën spelen organische reacties op
emotie, ziekten en letsel een erg grote rol, waarbij het begrijpen van de oorzaken
en het mechanismen van ziekten en de connectie tussen geest en lichaam
centraal stonden [1].
Stress kan in veel verschillende vormen komen. Bestaand onderzoek toont aan
dat er veel verwarring kan ontstaan wanneer we over deze term praten. Stress
heeft namelijk drie verschillende omschrijvingen:
•

Omstandigheden, situaties en prikkels die emotioneel belastend kunnen zijn.
Een term die beter past in deze gevallen is ‘stressor’ of ‘oorzaak van stress’.

•

De symptomen van stress, ook wel ‘stressreactie’ genoemd.

•

De meest algemene definitie van stress is: “een verschil tussen de eisen die aan
iemand gesteld worden door de omgeving (of zichzelf) en de eigen inschatting
van de mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen.” [2].

Deskresearch

Wat is stress?

Uit de uitgezette enquête kunnen we concluderen dat veel studenten last
hebben van stress, en met name studie stress. Wanneer deze stress voor langere
tijd aanhoudt, kunnen er andere symptomen zich voortdoen. Denk hierbij aan
gespannen zijn, vermoeidheid, snel emotioneel worden, je somber voelen, en
slaapproblemen.
Als er niet op tijd wordt gereageerd op deze symptomen kan een individu nog
verder meegenomen worden in de psychische sleur. Hierdoor kan je dan ook
zowel psychisch als fysiek oververmoeid raken. Velen van deze symptomen
hebben een negatieve terugkoppeling. Door stress kan je bijvoorbeeld last krijgen
van slapeloosheid, maar deze slapeloosheid zorgt er ook weer voor dat je meer
stress kan krijgen. Dit zorgt ervoor dat het erg lastig is om van psychische klachten
af te komen. Wanneer je het blijft ontkennen en er geen aandacht aan geeft
kunnen de spanningen zo hoog oplopen dat je uiteindelijk een burn-out krijgt.
Hier kunnen dan ook geheugen- en concentratieproblemen opspelen. Niks voelt
goed aan en je kan nergens voldoening uit halen. Wanneer dit stadium zich weer
aanhoudt is er sprake van een depressie.
Om beter te begrijpen hoe stress precies werkt hebben
verschillende wetenschappers stress-modellen gemaakt.
Deze modellen zijn toepasbaar gemaakt op de doelgroep
van dit project.
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WEB staat voor Werk Stressoren en Energie Bronnen. Dit model is gebaseerd
op factoren op de werkvloer die een potentiele kracht hebben om stress op te
wekken, en krachten die ervoor zorgen dat je juist minder stress kan ervaren. De
combinatie van deze factoren kan leiden tot werkstress of juist tot bevlogenheid:
dit hangt af van de persoonlijkheid van het individu en de mate van vitaliteit die
hij/zij heeft [3]. Bij een goede balans tussen deze twee zorgt een hoeveelheid
stress voor energie en bevlogenheid, dit ervaart men dan ook als prettig. Denk
hierbij aan een uitdaging. Wanneer deze balans niet evenwichtig is zal dit
resulteren in stress met een negatieve beleving. Deze worden dan uiteraard als
niet prettig ervaren.
Wanneer we dit model betrekken tot het leven van een student kunnen we
hieruit ook werkstressoren en energiebronnen opstellen. Uit de enquête kunnen
we concluderen dat we onder werkstressoren academische druk, de financiële
status, faalangst en onzeker zijn over zichzelf verstaan. Voorbeelden van
energiebronnen onder studenten zijn; sporten, muziek luisteren, tekenen en leuke
activiteiten ondernemen met vrienden.
Omdat stress erg persoonlijk gericht is kan een persoon stress op een negatieve
manier beleven terwijl de ander een uitdaging ziet. Het verschilt dus per persoon
wat voor soort effect de stressoren en de energiebronnen meebrengen. Uit
onderzoek is gebleken dat dit van je persoonlijkheid af kan hangen, hoe goed
je met stress kan omgaan en ervan kan herstellen. Er zijn bepaalde kenmerken
van een persoonlijkheid die je helpen meer resistent te maken voor stress.
Hierdoor kan je dus ook meer uit de energiebronnen halen en ervaar je minder
problemen bij de stressoren. Deze persoonlijke kenmerken worden dan ook wel
hulpbronnen genoemd. Naast hulpbronnen heb je ook risicofactoren. Dit zijn
factoren die ervoor zorgen dat je juist sneller last hebt van de stressoren, en dus
ook sneller stress kan ervaren. Kenmerken hiervan zijn bijvoorbeeld onzeker zijn of
te perfectionistisch zijn. Hieronder zijn een aantal voorbeelden van hulpbronnen
en risicofactoren:

Uiteindelijk heeft de mate van de impact van alle factoren ook veel te maken met
het herstellend vermogen. Uiteraard is niet elke stress slecht. Een beetje druk
op de ketel kan ervoor zorgen dat je extra alert kunt reageren en gecontroleerd
kan werken. Zodra de spannende gebeurtenis voorbij is, neemt de spanning
weer af [4]. Het is belangrijk dat je na de spanning ook zorgt voor tijden van rust
en gezond leeft kan het zeker geen kwaad. Het enige risico is dat je te lang in
het stress moment blijft hangen waardoor je dus kans krijgt om een burn-out te
krijgen. Er zijn ook tips en tricks om herstellend gedrag te bevorderen, deze zijn
hieronder weergegeven.

Herstelgedrag
Gezondheidsgedrag

Sociale contacten

(Sporten, voldoende slapen en mindfullness)

(Bijvoorbeeld vrienden en familie)

Dagelijkse rust

Leuke activiteiten

(elke dag loskomen van werk)

(Los komen van alle verplichtingen)

Toepassing
Om de theorie van dit model toe te passen moeten we de factoren die op de
werkvloer bijdragen verwisselen met de activiteiten en prikkels die een student
ervaart. Wanneer een student in een ongebalanceerd ritme terecht komt met
te veel werkstressoren en te weinig energiebronnen kan dit leiden tot een
overmaten van stress en een burn-out. Wanneer dit niet het geval is en er een
goede balans zit tussen de werkstressoren en energiebronnen zal de student
stress op een gezond niveau ervaren.
Fysieke klachten

Werkstressor

Grote werkdruk

Burnout

Onzekerheid

Hulpbronnen

Risicofactoren

Actieve aanpak van problemen

Onvoldoende assertief

Hoop

Perfectionistisch / prestatiegericht

Optimisme

Piekeren

Zelfvertrouwen

Faalangst

Extraversie

Introversie

Geloof in eigen invloed op gebeurtenissen

Invloed buiten jezelf leggen

veel
+

Geen sociale interactie

- Lage productiviteit
- School absentie
- Weinig zelfvertrouwen

Gezonde relatie met
mede studenten
Goede resultaten
behalen
Financiele steun

- Psychisch en fysiek
uitgeput zijn

Energiebron

g-

ni
wei

- Slechte concentratie

Deskresearch

Werk Stressoren en Energie Bronnen-model:

Deskresearch

De afkorting staat voor Job Demand Control Support model. Dit is een
bekende theorie dat uitlegt hoe werk karakteristieken impact hebben op een
werknemer zijn psychologisch gesteldheid. Het model laat zien hoe druk op
de werkvloer kan zorgen voor stress onder de werknemers door bijvoorbeeld
te veel werk hebben. [5] Echter laat dit model ook zien dat individuen deze
stressfactoren kunnen beheersen door vaardigheden van het werk te
gebruiken die ze in staat stellen om autonomie en controle over hun werk te
verwerven. Dit heeft als gevolg dat de persoon in staat is om de werkdruk op
te vangen, zich kan aanpassen aan de situatie en hier volgens zichzelf ook kan
herstellen.
Net als bij het WEB-model is de mate van herstellen bepalend door het
individu zelf en het milieu waarin ze leven. Een aantal voorbeelden van
werkstressoren zijn hoge taakeisen, werkdruk, bureaucratie en emotionele
belasting. [6] Taakeisen vragen heel wat inspanning. Onder deze inspanning
kunnen we er drie verstaan: Mentale inspanning, emotionele inspanning en
fysieke inspanning. Bij mentale inspanning moet er een complex vraagstuk
opgelost worden wat een hoge concentratie vraagt. Bij emotionele belasting
speelt confrontatie met lijden mee op het werk. En bij fysieke inspanning
verstaan we taken waar je bijvoorbeeld lang moet zitten of taken waarbij je
zware dingen moet tillen.
Ook hier zien we weer dat wanneer een individu een goede balans
aanhoudt tussen de werkdruk en hulpbronnen dit kan zorgen voor energie
en ontwikkeling. Andere positieve gevoelens van een gezonde balans zijn
tevredenheid, toewijding op het werk, motivatie en veerkrachtigheid.
Wanneer er geen goede balans is tussen de werkdruk en hulpbronnen kan de
druk die van buitenaf komt te groot zijn. Hierdoor kan de persoon dan ook niet
in staat zijn om zich aan te passen en te herstellen. Voorbeelden van deze druk
zijn gebrek aan zingeving, gebrek aan waardering, hoge tijdsdruk en het niet
hebben van een gezonde relatie met je werkgever.

Voor studenten is de stap van het middelbaar onderwijs ook erg milieu
veranderend. Wanneer je vroeger in de klas met maximaal 30 leerlingen
zat, zit je nu in een collegezaal met 200 tot 300 studenten. Alles wordt
dan een stuk onpersoonlijker. Ook zit er een verandering in de manier
van persoonlijke begeleiding. Een begeleider die 40 studenten moet
begeleiding maakt het minder persoonlijk dan een begeleider die 25
leerlingen een heel jaar door moet begeleiden. Als student moet er
ook veel meer verantwoordelijkheid genomen worden. Wanneer jij als
leerling van het middelbaar onderwijs je huiswerk niet maakte kreeg
je een aantekening, of zelfs straf van je docent. Studenten hebben dat
allemaal zelf in de hand. Wanneer jij je werk niet op tijd afkrijgt heb je
alleen jezelf ermee, niemand kijkt dan naar je om.
Ook dit model kan weer toepasbaar gemaakt worden op het leven van
een student.

Controle over school

Veeleisendheid van
school

Mentale gezondheid

Sociale steun

“Ik zit nu in mijn 3e jaar van mijn studie, en nog steeds mis ik
de persoonlijke begeleiding die je vroeger wel kreeg op het
middelbaar. Het voordeel is wel dat wanneer je je overslaapt
je niet meer op het matje hoeft te komen!”
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Job Demand Control Support-model:

Deskresearch

Burn-out

Stress kan in de beginfase vrij onschuldig zijn. Zoals eerder
benoemd kan stress er zelfs voor zorgen dat je productiever te
werk gaat. Andere positieve vormen van stress is de stress die je
kan ervaren voordat je op vakantie gaat, of een toets moet maken
voor school. Dit zijn gezonde spanningen. Echter heeft stress vaak
negatieve gevolgen. Wanneer een individu te veel op zich neemt
en het niet lukt kan het lijken alsof alles tegenzit. Dit gevoel kan ook
opgewekt worden wanneer iemand te weinig steun ervaart van
naasten of zijn of haar omgeving. Het is menseigen om te denken
dat deze stress vanzelf wel weer weggaat, helaas is dit niet zo. De
gevolgen van stress zijn zowel fysiek als mentaal.

Wanneer je een te lange periode stress ervaart en je lichaam en
je geest kan hier niet meer van herstellen brand je je reserves
op. Vandaar de Engelse term “burn-out”. Dit is dan ook een
psychologische term voor het gevoel van opgebrand te zijn. Er is
geen beschikbare energie en motivatie om dagelijkse bezigheden
te voltooien.

Fysiek
De meest voorkomende gevolgen van stress komen fysiek tot
uiting. Denk hierbij aan hartkloppingen, spanningshoofdpijnen,
pijnlijke spieren en nek en rugklachten. Dit komt doordat tijdens
stress het hormoon cortisol wordt afgescheiden. Het menselijk
lichaam reageert namelijk op dit hormoon [7]. Verder kan
langdurige stress ook het risico op hart- en vaatziekten verhogen.
Mentaal
Wanneer stress langdurig aanhoudt kan het ook het psychisch
welzijn van een individu aantasten. Hierbij zijn de meest
voorkomende gevolgen sneller emotioneel zijn, somberheid,
slaapproblemen, vergeetachtigheid en concentratieproblemen.
Bij het praten over stress komen al snel de begrippen burn-out
en depressie kijken, deze zijn dan ook al aan paar keer benoemt.
Wanneer de stress lang aanhoudt is er een kans dat een individu
een burn-out of een depressie kan krijgen. Om deze begrippen wat
duidelijker te maken wordt hier wat extra aandacht aan gegeven.
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Een burn-out neemt de volgende kenmerken met zich mee:
Een sterk gevoel van vermoeidheid
Het willen nemen van afstand van mensen
Onzeker worden van eigen prestaties en capaciteiten
Neerslachtige en/of emotionele buien
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Wat heeft stress als gevolg?

Symptomen van een burn-out
De symptomen van een burn-out kunnen we categoriseren
in drie delen: Psychische problemen, fysieke problemen en
gedragssymptomen. Deze delen bestaan ook weer uit een aantal
categorieën.
Psychische problemen
Deze term bestaat uit drie delen, namelijk: depressie, agressie en
cognitief geaarde symptomen.
Bij de symptomen van een depressie is er een duidelijke
vermindering van interesse voor bijna alle activiteiten, de hele
dag door. Naast vermoeidheid en concentratieproblemen brengt
het duidelijke gewichtsverlies of toename met zich mee. Onder
agressie symptomen verstaan we het sneller geïrriteerd zijn dan
normaal. Dit gaat vaak samen met niet goed kunnen controleren
van gevoelens, wat frustratie met zich meebrengt. Ook komt
niet goed communiceren met anderen vaak kijken bij agressie
symptomen. Bij cognitief geaarde symptomen komt moeilijkheid
bij het verwerken van informatie, verminderd aandacht vermogen
en besluiteloosheid kijken.

“29 procent van de nederlanders
is zeer vermoeid. 14 Procent
kampt met verschijnselen van
een burn-out”
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Wanneer we het hebben over spanningsklachten, praten we over
klachten zoals moeheid, onrustig slapen, piekeren en prikkelbaar
zijn. Bij psychosomatische klachten komen klachten als spierpijn,
hoofdpijn, maag- en darmklachten en huidaandoeningen bij kijken.
Fysiologische stressreacties zijn het meer transpireren, hogere
bloeddruk en aanspannende spieren.
Gedragssymptomen
De gedragssymptomen die komen kijken bij stress lopen ver uiteen.
Van neiging van agressief gedrag tot een verminderende eetlust.
Deze symptomen gaan vaak samen met het overmatig gebruik van
alcohol, drugs of cafeïne. Deze hebben dan ook weer een negatief
gevolg op het lichaam waardoor iemand vaker ziek kan zijn.

Depressie
Een depressie is een ziekte van de stemming en gevoelens. Vaak
ervaren mensen die het hebben als een onderdompeling van
somberheid waar je maar niet boven komt. Alle dingen om je heen
dragen niet meer bij aan een leuk leven en je verliest de interesse in
de mensen die dicht bij je staan. De stemming van het individu kan
snel op en neer gaan. Het ene moment kan iemand vrolijk zijn en
weer zin hebben in het leven, en het andere moment voel je je weer
hopeloos. Ook komen er bij het ervaren van een depressie klachten
kijken.
-

Snel geïrriteerd
Snelle verandering van stemming
Weinig of veel eetlust
Slecht slaapritme
Extreem onrustig gevoel
Het gevoel niets waard te zijn
Veel piekeren
Denken aan de dood en zelfdoding

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. Depressie is
namelijk ook voor een deel genetisch bepaald. Wanneer de ouders
van iemand last hebben van forse depressie is er een kans dat
de kinderen het ook kunnen krijgen door erfelijke aanleg. Door
een negatieve ervaring die in de jeugd heeft plaatsgevonden kan
iemand last hebben van depressie. Het brengt dan een gevoel van
waardeloosheid met zich mee. Als laatste is er ook kans op een
depressie wanneer iemand aan hormonale ontregeling lijdt. Dit is
een chemische ontregeling in de hersenen die ervoor zorgt dat je
kwetsbaarder bent voor depressie.
Eerder genoemd spelen psychische klachten een zeer grote rol
in het ontwikkelen van een depressie. Deze klachten ontstaan
wanneer een individu meer op zich neemt dan dat hij of zij hebben
kan. Hierdoor raakt het individu de goede balans kwijt waardoor
psychische klachten opspelen. Wanneer deze zich voor een langere
tijd aanhouden kunnen we spreken van een depressie.
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Fysieke problemen
Net als psychische problemen kunnen fysieke problemen weer
in drie verschillende categorieën verdeeld worden. Dit zijn
spanningsklachten, psychosomatische klachten en fysiologische
stressreacties.
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Zelfreflectie

Het belangrijkste deel om stress te voorkomen of te verminderen
is ontspannen. Het menselijk lichaam is echt wel bestand tegen
kortdurende stressreacties, als deze maar afgewisseld worden met
ontspanning. Hierdoor komt het lichaam weer tot rust en kan het
zich herstellen. Verschillende manieren van ontspanning zijn:

Om te weten te komen of je als student veel last hebt van stress
moet je kunnen reflecteren. Natuurlijk is stress ook voelbaar door
bijvoorbeeld nek of rugklachten. Bij reflecteren staat het centraal
om stil te staan bij je eigen doen en gevoelens. Wanneer je dit kan
doen kan je dus kijken waar en waarom deze stress bij jou opspeelt.
Als je weet hoe dit opspeelt kan je nadenken over hoe je de situatie
op kan lossen om deze stress weg te werken.

-

Sporten
Muziek luisteren
Yoga
Massage
Wandeling
Het lezen van een boek
Vrijen

Iedereen ontspant op zijn of haar eigen manier. Het vinden van iets
wat innerlijke rust brengt kan als ontspanning gezien worden. Uit
onderzoek dat gedaan is naar de doelgroep zien we dat chillen met
vrienden op nummer één staat op ontspanning. Daarna komen
sporten en drank nuttigen. Andere veel voorkomende antwoorden
zijn het gebruiken van sociale media en het roken van wiet.
Buiten ontspannen zijn er nog meer manieren om stress te
voorkomen. Volgens psychologen helpt het om op een rij te
zetten wat er spanning geeft en wat energie geeft. Verder laten
psychologen weten dat het goed is om met iemand te praten die
je vertrouwt, om zo je hart te luchten. Als dat een stap te groot is
kan het ook zeker helpen om je gedachten op papier te zetten.
Uiteraard is het altijd goed om voor jezelf te zorgen met goede
voeding, genoeg beweegmomenten en ontspanningsoefeningen.
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Het menselijk lichaam werkt volgens patronen. Wanneer je
systematisch en gestructureerd je gevoelens, gedachten en
ervaringen onderzoekt, dan ga je je patronen herkennen [8]. Je
lichaam werkt als het waren onbewust op de automatische piloot.
Je denkt namelijk niet bij elke actie na. Denk maar bijvoorbeeld
aan het checken van je broekzakken als je de deur uit wilt gaan.
Die gedragspatronen ontwikkel je dus in de loop van je leven
door opvoeding en ervaring. Ze worden geactiveerd bij de
kleine alledaagse taakjes. Ook deze gedragspatronen zijn actief
bij studenten wanneer ze op school zijn. Om tot een kritische
zelfreflectie te komen is het vinden van structuur om jezelf te
observeren.
Uit eerder onderzoek blijkt dus dat veel studenten stressproblemen
ervaren. Ook weten we dat ze het maar al te graag opkroppen.
Wanneer er telkens meer stress bij komt en er steeds meer
opgekropt wordt kan er een depressie ontstaan. Het is daarom van
belang dat studenten door zelfreflectie vroege symptomen kunnen
waarnemen en dat een plek geven. Studenten vinden het moeilijk
om over de oorzaken van stress te praten, en daarom doen ze het
gewoonweg niet. Wanneer er door zelfreflectie stress symptomen
worden waargenomen kan er ook een passende oplossing bij
bedacht worden. Dit is natuurlijk voor elke student individueel, want
studenten lossen niet alles op dezelfde manier op.
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Hoe voorkom je stress?

Field
research
Field research
“Onderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld
zijn, verzameld moeten worden middels onderzoeksmethoden
als observatie, registratie, enquête en interview.”
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Omdat veel studenten niet graag praten over hun eigen mentale
gesteldheid rust er dus een soort taboe op. Er is onderzocht met
wat voor psychische klachten studenten nu eigenlijk rondlopen.
Dit is getoetst door middel van een enquête. De enquête is
vormgegeven aan de hand van het 4DKL-principe, dit staat
voor VierDimensionale KlachtenLijst. De 4DKL is een vragenlijst
voor zelfbeoordeling die vier dimensies van veel voorkomende
psychopathologie meet: distress, depressie, angst en somatisatie.
De 4DKL is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk. Het hoofddoel is
om onderscheid te maken tussen stress gerelateerde syndromen
en psychiatrische stoornissen [9]. Er zijn bepaalde vragen die een
stuk dieper ingaan op psychische klachten die weg worden gelaten
in de enquête. Deze zouden het doel van mijn project voorbijgaan.
De enquête is uitgezet onder 28 studenten via Survio en is volledig
anoniem. Ook is ervoor gezorgd dat de enquête luchtig blijft,
waardoor het niet lijkt dat ze door een psycholoog bevraagd
worden.
Resultaten
Door de enquête ben ik te weten gekomen hoe studenten zich
verhouden tot psychische klachten. Het viel mij meteen op dat
school een enorme stress factor is door de hoge prestatiedruk
die ze opgelegd krijgen en het te weinig tijd hebben voor andere
dingen zoals vrienden en ontspanning.
De enquête werd gestart met de vraag of de antwoorden over het
algemeen lekker in zijn of haar vel zat. 10 Van de 25 studenten gaf
aan dat dit niet het geval was (40%).
Ervaren van psychische klachten
Van deze 25 studenten geven er 22 aan wel eens psychische
klachten te ervaren (88%),
Hiervan geven 9 van de 22 studenten (40,91%) aan dat school de
grootste boosdoener is voor psychische klachten. Op nummer twee
komt weinig zelfvertrouwen hebben, 5 van de 22 studenten (22,72%)
en op nummer drie komt het niet hebben van een uitlaatklep, 3 van
de 22 studenten (13,64%)

09

Fieldresearch

Enquête
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Van deze 15 studenten geven er 11 (73,33%) aan dat dit
schoolgerelateerd is. De andere antwoorden liepen uiteen van
verveling als oorzaak tot aan een relatiebreuk. Deze andere
antwoorden vielen in het niet bij het aantal van school.
Eenzaamheid:
11 van de 25 studenten (44%) geven aan zich wel eens eenzaam te
voelen. Hiervan geven ze aan dit alle 11 (100%) wekelijks te ervaren.
3 van de 11 studenten (27,27%) geeft aan eenzaamheid te ervaren
omdat ze niet kunnen afspreken met vrienden. Hiernaast gaan
weinig afleiding en druk bezig zijn voor school gepaard; 2 van de
11 studenten (18,2%). Andere antwoorden waren het niet iemand
hebben om mee te praten en de tijd van corona.
Prikkelbaar:
20 van de 25 studenten (80%) geeft aan wel een prikkelbaar
geweest te zijn. Hiervan ervaren 15 studenten (75%) dit wekelijks, en
5 studenten (25%) dagelijks.
7 van de 20 studenten (35%) geeft aan prikkelbaar te zijn door
school. Hierin zijn deadlines en afstuderen een veelvoorkomend
antwoord. 5 van de 7 studenten (71,43%) geven aan zich prikkelbaar
te voelen door stress. Andere antwoorden zijn ouders die geen
begrip kunnen tonen, weinig afleiding en irritatie door huisgenoten.
Angstig:
7 van de 25 studenten (28%) gaf aan wel eens angstig te zijn.
Hiervan ervaren 6 studenten (85,72%) dit wekelijks en 1 student
(14,28%) dagelijks.
Van de 7 studenten geven er 3 (42,86%) aan dit door school te
ervaren. Hieronder verstaan we het voorbereiden van examens
en bang zijn voor beoordelingen. Andere antwoorden waren;
hyperventileren, nieuwe vrienden maken en de situatie waar we nu
met corona in leven.

Slaapproblemen:
19 van de 25 studenten (76%) geeft aan slaapproblemen te ervaren.
Hiervan geven er 15 (78,94%) studenten aan dit wekelijks te ervaren. 4
studenten (21,05%) geeft aan dit dagelijks te ervaren.
9 van de 19 studenten (47,37%) geeft aan dat het nadenken en
piekeren zorgt voor slapeloosheid. 4 van de 19 studenten (21,05%)
geeft aan dat stress ervoor zorgt dat ze niet in slaap vallen. Andere
antwoorden zijn; fysieke klachten, alcohol en geen ritme hebben.
Academische druk:
17 van de 25 studenten (68%) geeft aan last te hebben van
academische druk. Hiervan ervaren 11 studenten (64,7%) dit wekelijks
en 6 studenten (35,29%) dagelijks.
10 van de 17 studenten (58,84%) ervaren dit als te veel leerstof in een
korte tijd. 4 van de 17 studenten (23,53%) geeft aan af te studeren
en dat dit veel zorgen met zich meebrengt. 3 van de 17 studenten
(17,65%) geeft aan te weinig motivatie te hebben.
Energieloosheid:
16 van de 25 studenten (64%) geeft aan energieloosheid te ervaren. 13
van de 16 studenten (81,25%) geeft aan dit wekelijks te voelen. 3 van
de 16 studenten (18,75%) voelt dit dagelijks.
7 van de 16 studenten (43,75%) geeft aan dit te ervaren door de druk
van school. Dit komt vooral wanneer de studenten thuiskomen van
een lange dag school. Hierna komt bankhangen en weinig slapen
beiden op nummer twee met ieder 4 stemmen (25%). Andere
antwoorden zijn het drinken van alcohol en niet weten waar je het
voor doet.
Psychische klachten een belemmering:
18 van de 25 studenten (72%) geeft aan dat psychische klachten een
belemmering kunnen vormen.
6 van de 18 studenten (33,33%) geeft aan dat de motivatie sterk
belemmerd wordt door psychische klachten. 4 van de 18 studenten
(22,22%) geeft aan dat de concentratie een stuk minder wordt, en 3
van de 18 studenten (16,67%) geeft aan dat het de creativiteit aantast.
Andere antwoorden waren; dingen doen met je vrienden, fitheid en
humeur.

Fieldresearch

Hopeloosheid, uitzichtloos:
15 van de 25 studenten (60%) ervaart het gevoel van hopeloosheid.
Van deze 15 studenten ervaren ze het allemaal wekelijks.
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6 van de 14 studenten (42,8%) geeft aan dit met hun ouders te doen. En
5 van de 14 studenten (35,71%) geeft aan dit met hun vrienden te doen.
Andere antwoorden zijn huisgenoten, partner en broers en zussen.
Verwerking van emotie:
7 van de 25 studenten (28%) geeft aan emoties te verwerking door te
sporten. 5 van de 25 studenten (25%) geeft aan er niet bij stil te staan,
dat het vanzelf gaat. En 3 van de 25 studenten geeft aan erover te
praten (15%). Andere antwoorden zijn; muziek luisteren, het een plekje
geven in het hart, leuke dingen doen en helder nadenken.
Anoniem praten over gevoelens:
18 van de 25 studenten (76%) geeft aan gemakkelijker over hun
gevoelens kunnen te praten wanneer dit op een anonieme wijze
gedaan wordt.
Conclusie
Wanneer er gekeken wordt naar de cijfers van de enquête merk ik
toch dat veel studenten met psychische problemen zitten. De meest
voorkomende klachten zijn prikkelbaar zijn, slaapproblemen ervaren en
een te grote academische druk.
Veel studenten worden meer prikkelbaar door het ervaren van
deadlines van school. Ook zijn er veel studenten die aan het afstuderen
zijn, wat gezien wordt als het belangrijkste project van je schoolcarrière.
Door het ervaren van stress voelen veel studenten zich prikkelbaar.
Daarnaast is het hebben van geen afleiding ook een reden om meer
prikkelbaar te zijn.
Alle klachten die in de enquête zijn verwerkt hebben te maken met
het ervaren van stress. Wanneer deze klachten zich blijven aanhouden
is er sprake van een burn-out en uiteindelijk een depressie. Net iets
meer van de helft van de studenten geeft aan wel eens over hun gevoel
te praten wanneer ze niet lekker in hun vel zitten. Er zijn dus genoeg
studenten die de problemen opkroppen waardoor ze kans hebben op
een depressie wanneer dit langdurig aanhoudt.

72 procent van de ondervraagden ervaren deze klachten als een
belemmering. Van deze 72 procent ervaart 33,33 procent een
belemmering van de motivatie. Deze motivatie uit zich in het starten
van bijvoorbeeld schoolwerk of het netjes houden van je kamer. Het
gaat over het gevoel om met bepaalde dingen te starten. 22 procent
geeft aan dat er een verlies van concentratie is wanneer ze klachten
ervaren. Als laatste ervaart 17 procent een vermindering of het zelfs
niet hebben van creativiteit. Andere antwoorden waren fitheid en
humeur.
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Praten over gevoelens wanneer je niet lekker in je vel zit:
14 van de 25 studenten (56%) geeft aan te praten over de gevoelens
wanneer ze niet lekker in hun vel zitten.

De enquête laat ook zien dat anonimiteit een belangrijke rol speelt
in het delen van hun gevoelens en problemen. 76 Procent geeft
namelijk aan beter over persoonlijke zaken te kunnen praten wanneer
dit op een anonieme wijze wordt gedaan. Door de inzichten van de
resultaten van de enquête zijn de redenen van stress onder studenten
bekend geworden. Ook weten we dat stress een negatieve werking
heeft op creativiteit en motivatie. Studenten praten niet graag over
hun gevoel en problemen, maar zouden dit wel beter kunnen doen als
er een vorm van anonimiteit aanwezig is.

Resultaten
Het viel op dat de hoeveelheid respons van de Instagram enquête
boven verwachting was. Uit de resultaten kunnen we concluderen
dat slecht slapen stressklacht nummer één is. Hierop volgen
hoofdpijn en prikkelbaar zijn. Slecht slapen en hoofdpijn schieten
met de cijfers ver bovenuit nummer drie.
Een interessant inzicht is dat 70 tot 75 procent van de antwoorders
ervoor kiest om afleiding te zoeken in plaats van erover te praten.
Wanneer ze er dan toch over zouden moeten praten dan kiest 75
procent ervoor om dit met vrienden te bespreken. Omdat een groot
deel van de antwoorders er dus voor zouden kiezen om de afleiding
op te zoeken is er gekeken naar wat ze dan precies doen. Op
nummer een staat chillen met vrienden, op nummer twee sporten
en op nummer drie drank nuttigen.
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Om de redenen voor het kiezen van afleiding wat scherper te krijgen
hebben er een paar plekken plaatsgevonden met de antwoorders.
Een van de redenen waarom de studenten niet graag over de
problemen praat is omdat ze denken dat anderen dan vooroordelen
gaan trekken. Deze vooroordelen zouden dan een negatieve impact
hebben op het imago van de student. De reden dat ze afleiding
zoeken is om dan geen aandacht meer te geven aan hetgeen
waarover ze stress ervaren.
Verdere analyse van de antwoorden in bijlage

Fieldresearch

Instagram Enquête
Om de eerste enquête wat meer grip te laten hebben en geen
overhaaste conclusies te trekken is er gekozen om een extra enquête
te gebruiken. Door middel van deze enquête komt er nog meer
grip op hoe de doelgroep stress ervaart. Hier is met name ook
naar gekeken waar de frictiepunten liggen omtrent het bespreken
van stress en de oorzaken hiervan. Deze enquête is afgenomen
via Instagram en had gemiddeld 50 respondent. Dit is een goed
medium omdat het in de stories al polls heeft geïmplementeerd
om zo antwoorden op vragen te krijgen en te kunnen analyseren.
Het gebruik van social media is ook passend bij dit project omdat
veel studenten zich op Instagram bevinden. Instagram is ook een
goed medium om dit onderwerp meer aandacht te geven aan mijn
doelgroep. Dit social media-platform zorgt er namelijk ook voor dat
gebruikers een slecht zelfbeeld creëren omdat ze steeds de “perfecte
plaatjes” te zien krijgen. Het bespreken van stress gerelateerde
klachten werkt dan ook al ontkrachtend voor het perfecte plaatje.

Om te kijken hoe studenten over studenten denken is er een
creatieve enquête uitgezet. Door de doelgroep opdrachten te laten
doen en vragen te laten beantwoorden komen de bevindingen
op papier te staan en kunnen er zo nieuwe inzichten tevoorschijn
komen. De opzet van de creatieve enquête is gemaakt uit een
zevental vragen. Door corona is het erg moeilijk geweest om
studenten de enquête fysiek in te laten vullen, dus is ervoor
gekozen om het naast fysiek ook digitaal uit te zetten. Door middel
van de creatieve enquête komt de doelgroep ook dichter bij het
onderwerp. Een van de vragen bevat een opdracht waarbij de
respondent de associaties die bij hen opkomen in beeld moeten
toevoegen. Aan het einde worden er ook vragen gesteld hoe de
student zichzelf verhoudt met de antwoorden die ze hebben
gegeven. De vragen zijn zo opgesteld dat er een conclusie
gemaakt kan worden hoe studenten over de gemiddelde student
denkt. Hierdoor kunnen we meer betekenis geven aan de term
“De student” en hoe de doelgroep hier over denkt.
Resultaten
De respondenten tonen veel gelijkenissen in de antwoorden.
Uit de resultaten kunnen we aflezen dat er heel veel positieve
associaties worden gemaakt met “De student”. Veel voorkomende
antwoorden waren; bier drinken, feesten, seks en drugs, fitnessen
en af en toe leren. De antwoorden van de eerste vragen bevestigen
de stelling dat studenten vergeten de minder leuke kanten van
studeren op te noemen. Het komt niet gelijk bij de doelgroep op
dat er ook een minder leuke kant bestaat. Omdat ik al bekend
was met het feit dat studenten graag de zonnige kant van de
studententijd inzien, en deze enquête daarvan een bevestiging
was, is er ook gevraagd naar het delen van psychische problemen
onder de studenten.
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Creative enquête
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Conclusie
Wanneer er wordt gevraag om een bepaald beeld te schetsen van een
student zie je dat eigenlijk alle positieve kanten van de studententijd
benoemd wordt. Hieronder vallen bier drinken, feesten, seks en drugs,
sporten en af en toe leren. De student probeert zoveel mogelijk van
zijn of haar studententijd te genieten. Bij de beelden associaties zie
je dan ook veel beelden van kroegen, bier en sport voorbijkomen.
Echter geven de studenten wel aan dat er een taboe heerst op het
bespreken van bepaalde psychische klachten. Ze vinden dit nogal
zware gesprekstof en vermijden deze gesprekken dan ook liever. De
mening van andere tellen ook zwaar mee omdat het delen van deze
gesprekken iemand zwak laat lijken, en zo willen ze niet gezien worden.
Uitgewerkte Data-analyse van de Enquête te vinden in bijlage

Expertinterview
Om meer te weten te komen over hoe de doelgroep omgaat met een
psycholoog heeft er een expertinterview plaatsgevonden. Hieruit zijn
de belangrijkste inzichten gefilterd.
Studenten vinden het moeilijk om zich aan te melden bij een
psycholoog. De drempel is te hoog, dit omdat er dan gelijk een stempel
op je hoofd geplakt wordt omdat je naar een psycholoog gaat. Dit
noemen ze ook wel stigmatiseren.
De psycholoog zegt dat studenten klachten en gevoelens vaak
opkroppen, wanneer dit langdurig aanhoudt wordt het steeds
zwaarder om er mee om te gaan. Dit kan leiden tot een burn-out of
zelfs een depressie.
Ellen raad cliënten aan om gedachten uit het hoofd te zetten. Dus
bijvoorbeeld het opschrijven van je gedachten. Op deze manier
creëer je rust in je hoofd en zet je alles even op een rijtje. Dit is
wetenschappelijk bewezen dat je gedachten opschrijven tot minder
stress kan leiden.
Het gevoel van relativeren is erg belangrijk voor studenten. Wanneer ze
kunnen relativeren met anderen krijgen ze niet het gevoel dat er iets
mis is met hunzelf, wat kan leiden tot psychische rust. Ze weten dan
dat ze niet alleen zijn.
Stress uit zich in vele klachten (slapeloosheid, prikkelbaar, geen eetlust)
en is samen met werk/schooldruk de grootste boosdoener. De ene
student is er beter bestand tegen dan de ander. Het is ook genetisch
bepalend.
Het volledige expertinterview is te vinden op pagina 53
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Een groot deel van de doelgroep gaf aan druk te ervaren als het gaat
over genieten van de studententijd. Daar kwam telkens bij kijken dat
je als student “hoort te genieten”, omdat het zo met de paplepel is
ingegoten dat de studententijd “de tijd van je leven is”. Echter geven
velen studenten aan niet te praten over de problemen met anderen, dit
ervaren ze dan als een zwaar onderwerp wat ze liever vermijden. Ze zijn
dan bang dat ze als zwakkeling worden gezien.

Fieldresearch

Gevoelsdiagram

Om het relativerend gevoel verder te onderzoeken is er gekeken naar
de manier waarop studenten dit het beste zouden kunnen doen. Er
is onderzocht of studenten meer behoefte hebben aan een face-toface dialoog of dat ze het fijner vinden om te relativeren op een meer
anonieme manier. Voor deze test hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden tussen studenten. Hierbij kennen deze personen
elkaar weinig tot niet. Zij moeten dus zelf het gesprek op gang
laten komen, de nadruk moet wel op stress onder studenten blijven
liggen om zo afwijking van het onderwerp te kunnen voorkomen. De
testpersonen krijgen hierbij ook een formulier met een gevoelsdiagram
erop. Hier kunnen ze aangeven welke gevoelens erop komen spelen bij
het houden van een gesprek met iemand in het echt.
Naast de dialoog is er ook een neppe Instagram post aangemaakt
waarin verschillende verhalen van studenten zijn weergegeven. Dit
alles wordt op een anonieme wijze gedaan. Ook hierbij krijgen de
testpersonen een gevoelsdiagram waarbij ze de gevoelens die ze
hebben ervaren moesten omcirkelen.

Resultaten
Uit de test blijkt dat studenten over het algemeen een stuk onzekerder
zijn wanneer ze een face-to-face gesprek aangaan. Hierbij komt ook
heel vaak angstig en verlegen zijn naar voren tijdens dit gesprek. Ook
geeft iemand aan zich erg jaloers en een gevoel van frustratie te voelen.
Naast deze wat mindere gevoelens wordt er ook plek gemaakt voor
gevoelens zoals dapperheid, intimiteit, bewust zijn en een optimistisch
gevoel.
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Bij het lezen over verhalen van studenten op een social media post
laten de studenten echt duidelijk merken dat ze zich in een veilige
omgeving bevinden, dat komt omdat ze zelf kunnen kiezen wanneer
ze deze posts bekijken. In tegenstelling tot de dialoog geeft bijna elke
student aan zich ontspannen te voelen. Bij sommige studenten komt
een verbijsterd gevoel naar voren. Wat opvalt is dat bij deze testgroep
bijna geen enkele student gevoelens van angst of verlegenheid te
tonen.

Fieldresearch

Uiteraard is er in de face-to-face gesprekken een stuk meer
gespreksstof dan bij het media medium. Wat wel opviel is dat het bij de
face-to-face gesprekken langer duurde om tot een soort statement te
komen waarin de andere zich kon vinden.

Diepte-interviews

Uit de testen kunnen we concluderen dat praten over gevoelens en
klachten die studenten ervaren over het algemeen positieve gevoelens
met zich meebrengen zoals; een optimistisch gevoel ervaren, intimiteit,
bewustwording en dapperheid. Echter maakt een fysiek gesprek wel
plaats voor verlegenheid en een angstig gevoel krijgen. Deze gevoelens
spelen niet op wanneer een student relativerend een verhaal kan lezen
via de Instagram mock-up.

Medium
Face 2 face
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We weten dat studenten niet graag praten over de stress gerelateerde
problemen. Wanneer zij stress ervaren zoeken ze juist afleiding op. Er
is dus een bepaalde frictie tussen het ervaren van psychische klachten
en het praten erover. Om erachter te komen waar die frictie zit en wat
de motivatie is bij studenten omtrent hun verhaal doen zijn er diepteinterviews afgenomen met studenten. Waarom delen de studenten
het niet? En wat is er nodig om het te delen? Dit met als doel de frictie
bloot te leggen en hier een ontwerpcriteria aan te kunnen binden.
Wanneer we deze frictie tussen het ervaren van de klachten en het
delen ervan weg kunnen halen zal er een stuk makkelijker over gepraat
kunnen worden.

Uitkomsten diepte-interviews:
Waarom niet delen:
Ten eerste doen veel studenten alsof ze geen klachten hebben en
niet onzeker zijn. Dit doen ze met als doel om zichzelf niet zwak
op te stellen. Ze denken dat andere studenten vooroordelen gaan
maken tegen degene die het verhaal deelt. Het beter voordoen als
iemand werkt dus als een soort defensiemechanisme. Uit de diepteinterviews kan er geconcludeerd worden dat studenten niet graag
over hun klachten praten omdat ze bang zijn dat ze als kwetsbaar
gezien worden. Hetgeen waar ze mee zitten is erg persoonlijk, en dat
willen ze niet snel delen. Studenten willen dat andere studenten naar
hun opkijken, ze willen een voorbeeld zijn. Vaak sluiten studenten
zich preventief af om zo niet gekwetst te worden en niet meer aan
het ideaalbeeld te voldoen. Vaak denken ze ook dat ze als mietje of
aansteller gezien worden wanneer ze intieme problemen delen met
anderen.

Fieldresearch

Diepte Interview

Waarom wel:
Echter zijn er ook studenten die geen moeite hebben met het
delen van hun verhaal. Zij geven aan dat ze juist opzoek zijn naar
het relativerende vermogen van het delen van je verhaal. Velen zien
kwetsbaarheid als een negatieve kwaliteit. Je stelt jezelf fragile op.
Echter is dit helemaal niet zo. Kwetsbaarheid kent vele betekenissen
van je niet groter voor doen dat je bent en open staan om in contact te
komen met negatieve gevoelens. Oftewel deze gevoelens omarmen en
er mee kunnen leven. Jezelf kwetsbaar opstellen werkt verbindend en
je kan contact krijgen met iemand wanneer je die kwetsbaarheid laat
zien. Je laat namelijk de echte jij zien, en geen verbloeming ervan.

Wat is ervoor nodig?
De diepte-interviews geven ook inzichten in wat de doelgroep nodig
heeft om het verhaal te delen. We weten dat het door kwetsbaarheid
lastiger gemaakt wordt. Studenten vinden het erg belangrijk dat
wanneer ze hun verhaal doen dat er een goed luisterend oor aanwezig
is. Iemand die jouw advies kan geven en je niet raar aankijkt door wat jij
te zeggen hebt. Dit doen ze dan het liefst met personen die heel dicht
bij hen staan zoals ouders of iemand waar ze een relatie mee hebben.
Kwetsbaarheid
Uit de diepte-interviews kunnen we concluderen dat kwetsbaarheid
een grote rol speelt in het vermogen van je problemen delen met
anderen. Omdat dit een interessante blik wierp op het project is hier
wat dieper onderzoek naar gedaan en is het onderwerp kwetsbaarheid
meer bevraagd.

“Als ik me kwetsbaar opstel voel ik me
eigenlijk best wel zielig. Daarom doe
ik het ook niet vaak. Dan denk je zo
veel aan je eigen imperfecties dat je
soort van onzeker wordt.”

Fieldresearch

Hoe voelt het?
Wanneer studenten zich kwetsbaar opstellen ondervinden ze niet echt
goede gevoelens. De een vind het erg eng, en de ander ervaart een
gevoel van zielig zijn. De essentie van jezelf kwetsbaar opstellen komt
vaak gepaard met onzekerheid.
Wat betekent het?
Kwetsbaarheid gaat samen met je imperfecties laten zien, en laten
merken dat het niet goed met je gaat. Op dit vlak heerst nog een grote
drempel die overwonnen moet worden aangezien veel studenten het
niet willen laten zien.
Wanneer stellen studenten zich kwetsbaar op?
Op momenten van onzekerheden neigen ze sneller naar het kwetsbaar
opstellen. Dit wordt dan gedaan om bepaalde verwachtingen te
zetten. Het aangeven dat iemand bijvoorbeeld iets niet goed kan
plant een zaadje in het hoofd van de mensen die in de omgeving
aanwezig zijn. Zij zetten dan een lagere verwachting in van degene die
iets moet doen. Ook dit kan weer als zelfbescherming mechanisme
gezien worden. Je stelt jezelf kwetsbaar op zodat je niet ondergaat
aan de verwachtingen van anderen. Ook zie je dat studenten zichzelf
kwetsbaar opstellen met betrekking tot schoolwerk. Wanneer iemand
aangeeft te veel werk op zich te nemen stelt diegene zich kwetsbaar
op. Hij of zij geeft dan aan dat het te veel werk is en dat diegene het
niet aankan.
Wanneer stellen ze zich juist niet kwetsbaar op?
Bij het ervaren van problemen waar niemand mee kan relativeren. Hier
zie je dus ook dat studenten het gaan opkroppen. Er heerst een gevoel
dat niemand het zal begrijpen, waardoor niemand je ook kan helpen.
Daarnaast stellen studenten zich niet snel kwetsbaar op wanneer ze
nieuwe mensen ontmoeten. Ze willen zich dan profileren als iemand
waar het perfect mee gaat en sterk in de schoenen staat.

Stigmatisering
Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief
wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van
gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die
angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische aandoening
worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is er sprake van
overdrijving [10].

Fieldresearch

Waarom denk je je kwetsbaar op te stellen?
Uit de diepte-interviews blijkt dat het bijna een natuurlijk instinct is om
te laten zien dat het goed met je gaat. Je wilt de imperfecties niet laten
zien. Eenmaal dat je vertelt dat er iets mis is denken studenten dat dit
tegen hen gebruikt gaat worden. Er heerst een angst onder studenten
dat anderen gaan roddelen over jou, dat ze je in een slecht daglicht
zetten. Om deze reden laten studenten hun kwetsbare kant liever niet
zien. Ze kijken als het ware eerst de kat uit de boom.

Deze term is gedurende dit project vaker naar voren gekomen. Dit
was een aanwijzing dat dit verder onderzocht moest worden. Over het
algemeen wordt aangenomen dat de studententijd dé tijd is van je
leven. Feesten, drinken en weer door. Het is bijna een ongeschreven
regel geworden dat er voor studenten geen plek is voor psychische
problemen. Wanneer iemand dit wel ervaart en daarop aangekeken
wordt spreken we van stigmatisering. Om de term wat beter uit te
kunnen leggen zijn er verschillende soorten stigma geformuleerd.
Zelfstigma
Dit wordt ook wel geïnternaliseerd stigma genoemd. Bij dit soort
stigma ga jij het “label” als een onderdeel van je eigen identiteit zien.
Je neemt aan dat wat andere over jou zeggen waar is, zonder dat ze
weten wat er daadwerkelijk speelt. De mening van de ander wordt er
als het ware doorheen gedrukt.
Publiek Stigma
Hier spreken we van maatschappelijke stigmatisering. Dit is het
voorbeeld wat eerder genoemd werd over dat er geen plek is voor
psychische problemen onder studenten. Hierin speelt de media een
grote rol. Hier komt dus ook het “perfecte plaatje” op social media
kijken. De student wordt vaak in de kranten geschetst als feestbeest,
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Al met al zorgt stigmatisering voor een grote drempel om over
problemen te kunnen praten. Wanneer een student last heeft van
stress wordt het door de stigmatisering lastig gemaakt om erover
te kunnen praten. Ze willen namelijk niet weggezet worden als
aansteller of gekkie.

“Stigma is a process by which
the reaction of others spoils
normal identity.”
- Erving Goffman

Fieldresearch

Associatief Stigma
Bij dit soort stigma merken mensen in je kring dat ze voor je uit de
weg gaan. Je wordt geassocieerd met degen die daadwerkelijk de
problemen heeft. Ook dit zien we helaas terug op scholen. Omdat
iemand niet lekker in zijn vel zit gaan andere studenten diegene een
aansteller vinden. Andere studenten willen dan weer niet met de
aansteller omgaan, omdat ze hun eigen status willen behouden.

Fieldresearch

Er is onderzoek gedaan naar bestaande projecten waarbij het delen
van problemen centraal staat. Dit onderzoek is gedaan om inzichten te
vergaren over deze projecten. Hierdoor ontstaat er een beeld over hoe
studenten over deze problemen communiceren.
Hey het is oke!
Ook het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport merkt dat
studenten meer met elkaar moeten communiceren. En met name
over psychische aandoeningen. Dit zou doen moeten gebeuren
met de openingszin; Hey! Het gaat om het beginnen van een
gesprek met mensen uit je omgeving. Dit doet de campagne door
informatie te geven over bekende en minder bekende vooroordelen,
ervaringsverhalen te delen van mensen die psychische aandoeningen
bespreekbaar maken en concrete tips en voorbeeldvragen te geven om
zelf het gesprek aan te gaan.
Een minpunt van de hele campagne is dat het letterlijk moet
beginnen vanuit jezelf, jij moet als individu zomaar iemand onbekend
aanspreken. Uit mijn onderzoek kan ik concluderen dat de doelgroep
dit juist heel erg moeilijk vindt. Daarom zal deze campagne onder de
studenten doelgroep niet goed scoren.
@Studentproblems
Studenten zijn veel op social media te vinden. Een uitblinker op social
media blijkt Instagram te zijn. Instagram is gemaakt om beelden met
elkaar te delen waar plek is voor een kleine omschrijving.
Deze memes worden gekoppeld aan herkenbare situaties die
studenten allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Wanneer je naar
het plaatje kijkt geeft dit een bepaald gevoel, met de tekst die daarbij
hoort wordt het dus naar een bepaalde context getrokken, in dit geval
naar school.
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Op deze manier zorgen de studenten voor een zekere
schaamteverlaging en normalisering van bepaalde problemen.
Iemand die heel onzeker is en daardoor slecht is in plannen kan dan
goed relativeren met het plaatje hierboven.
Toch heeft een persoon deze meme ooit gemaakt en gebruikt
hij dus een vorm van zelfspot. Hij kampt met een probleem, in
dit geval is dit het vermogen om goed te plannen. Hij vervormt
deze imperfectie van hemzelf door er een grappige tekening van
te maken. Wanneer we praten over humor die is gebaseerd op
het leed van anderen, of eigen leed, met als doel te spotten en te
amuseren hebben we het over zwarte humor. Het gebruik van
zwarte humor kan zich onder de juiste omstandigheden helpen om
mensen te laten relativeren.
Zelfspot gebruiken niet alleen als amusement, het heeft namelijk
nog veel meer redenen van gebruik. Door het gebruik van zelfspot
kan iemand een belediging ontmantelen [11]. Hierbij wordt een vorm
van kritiek weerlegd door er een grap van te maken. Door deze grap
verwaterd de zwaarheid van het gesprek en krijgt het een luchtige
wending.
“Dat artikel van jou staat ook wel vol met spelfouten zeg!”
“Klopt, ik drink meestal een paar glazen bier voordat ik eraan ga
beginnen!”

Fieldresearch

What’s out there?

Als we dit soort plaatjes
ontleden komen we
om twee termen uit.
Humor en relativeren.
Door de manier van
het vormgeven van
de grappen kunnen
studenten met elkaar
relativeren, want ze
vinden het allemaal
grappig en kunnen
zichzelf erin vinden.

Fieldresearch

Daarnaast wordt zelfspot ook als zelfbescherming gezien. Hierbij weet
jij je eigen kwaliteiten, waar je goed én slecht in bent. Je maakt dan zelf
altijd de grappen over jezelf zodat andere mensen jou niet op je plek
kunnen zetten. Je maakt dus de grappen zelf voordat iemand anders
het kan doen.
Humor en grappen maken over een bepaald zwaar onderwerp helpt
dus goed om het bespreekbaar te maken. Door middel van grappige
beelden wordt het luchtig gehouden, maar daardoor kan de essentie
van het bericht soms vervagen. Je lacht de pijn als het ware weg.

Ontwerpcriteria
• Niet face-to-face
• Anonimiteit
• Luisterend oor zonder te oordelen

“A well-developed sense of
humor is the pole that adds
balance to your steps as you
walk the tightrope of life.”
- William Arthur Ward

• Relativerend werken
• De student moet zich kwetsbaar
opstellen
•
• Diep in eigen gevoel kijken en
reflecteren
• Humor om het luchtig te houden
• Laagdrempelig, studenten moeten het
willen gebruiken
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Prototyping

Er is een lofi ontwerp gemaakt waarin studenten gevraagd worden
om hun stress gerelateerde klachten die ze ervaren op te schrijven op
een briefje. Hierna kregen ze de keuze om het briefje in het vakje van
SHARE te doen, of in het vakje SHRED. Wanneer diegene voor het vakje
SHARE gekozen had mocht de student ook de andere verhalen lezen
die al in de box waren gestopt. Wanneer de student voor SHRED had
gekozen werd het briefje versnipperd waardoor niemand het meer kon
lezen.
Na het onderwerp geïntroduceerd te hebben en de briefjes geschreven
waren heeft er nog een klein gesprek plaatsgevonden met de
studenten. Een van de eerste studenten kwam met een vraag of je
naam erop moest, dit was niet het geval. Door die vraag kwam er wel
een nieuw inzicht; de studenten werden gevraagd of ze na de brief
geschreven te hebben het ook zouden delen wanneer hun naam
eronder zou staan. 5 van de 15 (shared) studenten geeft aan bepaalde
dingen weg te laten wanneer ze hun naam erop zouden moeten
zetten. 7 van de 15 geeft aan dat ze niet bang zijn om hun naam erop te
zetten, ze denken dat iedere student wel iets vergelijksbaars op hebben
geschreven. 3 van de 15 studenten geven aan het briefje te verscheuren
wanneer ze hun naam erop zouden moeten zetten. Dit geeft toch wel
aan dat anonimiteit een belangrijke rol speelt binnen het uiten van en
praten over psychische klachten.

Conclusie
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Uit deze test kunnen we concluderen dat het grootste deel van de
studenten moeite heeft met het plannen en in controle zijn. Samen
met een angstig gevoel, stress en slapeloosheid zijn dit de klachten die
de studenten ervaren bij het gevoel wanneer ze niet meer in controle
zijn en moeite hebben met plannen. Op nummer twee komt een te
hoge druk op jezelf leggen. Dit heeft ook stress tot gevolg gemixt
met een gevoel van hopeloosheid. Ook gaven meerdere mensen aan
een gevoel van eenzaamheid te ervaren door een te hoge druk op
jezelf te leggen. Het viel op dat veel studenten (15 van de 18, 83,33%)
de geschreven brieven wilden delen. Omdat het opschrijven van de
gedachten voor hun al een stap was vonden ze het niet erg om het
vervolgens met elkaar te delen, het was tenslotte anoniem. Toch waren
er studenten (3 van de 18, 16,67%) die de brieven versnipperden. De
tekst die ze geschreven hadden waren volgens hen te persoonlijk om te
delen en wilden dit bij henzelf houden.

Naast de conclusie van wat voor soort problemen deze studenten nu
allemaal ervaarden kunnen we ook een verband zien tussen het delen
van gevoelens en klachten met elkaar. In de gesprekken die volgenden
na het schrijven viel het op dat de studenten het fijn vonden om even
aan andere studenten te kunnen relativeren.
De resultaten van het testen van het prototype geeft inzicht in de
verlangens van de doelgroep. Deze zullen dan ook mee worden
genomen door ze om te zetten naar ontwerpcriteria voor het
eindontwerp.

“Ik vond het fijn om over problemen
te lezen die ikzelf ook ervaar, best
wel gek eigenlijk. Nu heb ik wel wat
meer het gevoel dat ik in ieder geval
niet de enigste ben!”

“Ik denk dat wanneer je echt je
naam eronder zou moeten schrijven dat mensen echt andere dingen
gaan opschrijven. Of ze laten juist
veel dingen weg die te persoonlijk
zijn.”

Concepting

Hier is een soort biechthokje
ontworpen waar studenten zichzelf
tegen moeten komen. Er is gebruik
gemaakt van een spiegel waarbij
leerlingen naar de diepere ik versie
moeten zoeken. Hier schrijven de
studenten weer gedachten op. Na
het introduceren van dit concept bij
de doelgroep is er niet meer mee
doorgegaan. Het voelde allemaal te
heftig aan voor de studenten. Ook
heeft het teveel te maken met religie,
wat buiten dit project staat.

first scetches

Om de doelgroep gerust te stellen
is ervoor gekozen om het in een
vertrouwde omgeving te doen. Uit
de enquêtes en interviews blijkt dat
veel studenten naar de kroeg gaan
ter afleiding. Dit zorgt dan ook voor
een goed schuurpunt. Hierdoor is
er gekozen om een bar te realiseren
waar de student dan aan kan zitten
om de gedachten op te schrijven.

Bij dit concept is er een applicatie
gecreëerd waar studenten terecht
kunnen wanneer ze stress klachten
ervaren. Er zijn veelvoorkomende
vragen opgesteld waarbij de student
zichzelf snel kan helpen. Bij heftigere
situaties kan een psycholoog je
verder helpen door in gesprek te
gaan. Dit ontwerp is niet verder
uitgewerkt omdat het ontwerp
er niet voor zorgt dat het meer
bespreekbaar wordt.

In dit concept wordt er gebruik
gemaakt van een installatie waarin
studenten hun verhalen omtrent stress
kwijt kunnen. Studenten schrijven hun
verhaal op en doen ze in de box. Deze
verhalen worden dan geanalyseerd
en omgezet in een Instagram post.
Door middel van social media in te
zetten wordt het taboe rondom de
bespreekbaarheid van stress en de
klachten die daarbij horen doorbroken.
Ook wordt er dan tegen “het perfecte
plaatje” op Instagram gevochten.
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De installatie zal zelf op scholen gebruikt worden. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat academische druk de grootste rol speelt
in het ervaren van stress onder studenten. Door het op school te
zetten komen we ook het dichtst bij de doelgroep. Door gebruik te
maken van quotes en leuk vormgegeven afbeeldingen wordt de
doelgroep meer geprikkeld door de verhalen die ze zelf niet durven uit
te spreken. Hierdoor wordt het onderwerp steeds meer besproken en
wordt de taboe die hierop rust doorbroken.

Iteratie
Er is geïtereerd op het laatste concept waar eerst op doorgewerkt is. Het
werd duidelijk dat de essentie meer lag bij het individu en het delen van
zijn of haar verhaal, in plaats van het groots te delen op Instagram.
Als laatste en uiteindelijke concept is er gekozen om een box te bouwen
die aan veel van de ontwerpcriteria voldoet. Dit is een box waarin
studenten op een anonieme wijze hun verhaal in kwijt kunnen. Ze
kunnen hun gedachten en problemen die voor de stress zorgen delen
met anderen. Er is ook een mogelijkheid om de verhalen van andere te
luisteren waardoor er goed gerelativeerd kan worden. In de box bevindt
zich een ledlamp die verschillende kleuren kan uitstralen. Naast deze
lamp is ervoor gekozen om een grote spiegel in de box te zetten, zodat
de student zichzelf goed in de ogen kan aankijken en hierdoor diep
in zijn of haar gedachten kan graven. Dit versterkt zo het gevoel van
zelfreflectie.

Uitwerking concept
Bij het uitwerken van het concept en het testen van de eerste versie
kwamen er al wat dingetjes kijken. Als eerste moet er een keuze
gemaakt worden voor de LED-kleur die in de box licht geeft. Dit was als
eerste instantie een toevoeging zodat de gebruiker ook iets kon zien,
aangezien het in een afgesloten ruimte is. Hiervoor was onderzoek nodig
naar wat voor emoties kleur met zich meebrengt, hier is uiteindelijk
een keuze in gemaakt. Bij het testen van het concept kwam ook naar
voren dat wanneer de gebruiker zijn of haar verhaal wil opnemen de
koptelefoon uitgeschakeld dient te worden. Deze werkt namelijk via
Bluetooth en heeft ook een ingebouwde microfoon, deze is helaas erg
slecht waardoor de kwaliteit van de opname verloren gaat.
Tijdens de eerste test met een student lichtte ik het doel achter de
installatie toe. Al snel kwam ik bij de gedachte dat het straks eigenlijk
vanzelf moet werken, ik kan die uitleg namelijk niet meer geven wanneer
het af is. De test student gaf aan een soort intro nodig te hebben om wat
losser te komen, je praat namelijk over diepgaande onderwerpen. Al snel
kwam de vraag bij mij op hoe ik de diepgang kan bereiken zonder dat ik
daar persoonlijk aan te pas kom.

Als eerste moet de gebruiker zich op zijn gemak voelen. Dit wil ik
bereiken door het gebruik van licht en geluid. Door bestaand onderzoek
naar kleur en audio kan er al in een bepaalde richting gewerkt worden,
maar om beter aan te sluiten bij de doelgroep zijn er toch testen
uitgezet. Om de goede diepgang te bereiken is er een stappenplan
bedacht:
Stop audio opname

Start audio opname

Onderwerp aankondigen

Kijk jezelf diep in de ogen
aan

Schrijf je 3 grootste
imperfecties op die bij jou
voor stress zorgen

Keuze om naam in te voeren
als bestandsnaam

Leg uit waarom

Audio-testing

Hoe denk jij dit op
te lossen?

Keuze om file te delen of te
verwijderen
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Voice test:

Om erachter te komen hoe de doelgroep zich het meeste op het gemak
voelt is er onderzoek gedaan. De test bestaat uit een aantal zinnen die
wordt gesproken door man, vrouw en een gender neutrale stem. Er
wordt hier getoetst naar de punten: veiligheid, vertrouwen en rust. De
stem die het beste scoort zal gekozen worden voor het gebruik van de
installatie.

Audio en licht test:
Audio
Het doel is om de doelgroep zo ontspannen mogelijk te laten voelen.
Uit bestaand onderzoeken kunnen we ervan uitgaan dat het geluid van
de natuur ons op het gemak stelt [12]. Echter bestaat er ook veel audio
die bijvoorbeeld bij het mediteren wordt afgespeeld, dit werkt dan ook
geruststellend. Voor het onderzoek spelen we dus geluiden van de
natuur af en een meditatie afspeellijst.
Licht
Ook de kleur van licht speelt een grote rol in hoe iemand de installatie
zal beleven. Rood wordt vaak geassocieerd met opwinding en stimulatie,
oranje met schokkering en overstuur zijn, paars met elegantie,
beschaving en plechtigheid, geel met vrolijkheid en jovialiteit, zwart met
kracht en sterkte en blauw met veiligheid en kalmerend (Kaya & Epps,
2004; Madden, Hewett, & Roth, 2000) [13]. Voor dit concept is het van
belang dat de gebruiker zich veilig en kalmerend voelt, dit zou dus goed
overeenkomen met de kleur blauw.
Omdat er bij de audio test geluiden van de natuur afgespeeld gaan
worden wil ik ook graag weten hoe de doelgroep het vindt wanneer dat
in combinatie met groen licht ervaren wordt. Er worden dus combinaties
van geluiden en kleur gemaakt. Het beste resultaat zal geïmplementeerd
worden in de installatie.
Testen
Door corona en de verplaatsbaarheid van het concept is ervoor gekozen
om een kleine groep te laten testen bij het concept zelf. Om hieruit
geen overhaaste conclusies te trekken is er ook nog een test gemaakt
zodat dit ook thuis gedaan kan worden. Dit is op een laagdrempelige
manier uitgevoerd. De testpersonen hadden hier alleen een laptop,
telefoon en een donkere kamer voor nodig. Er werd gevraagd of ze de

kleur op wilden zoeken op de laptop, dit op groot scherm te zetten en de
bijbehorende audio op af te spelen. De testpersonen hebben aan de hand
van een formulier aangegeven in wat voor mate ze veiligheid, vertrouwen
en rust ervaren. Dit zijn namelijk de drie belangrijkste componenten van
het ontwerp.

Resultaten

Aan de hand van de resultaten van de audio en licht testen is er gekozen
voor een vrouwenstem De doelgroep ervaart een vrouwenstem beter op
alle vlakken van veiligheid, vertrouwen en rust. De gender neutrale stem
scoorde over het algemeen erg laag. Een van de testpersonen gaf aan
dat deze stem klonk als een onherkenbaarheid filter van iemand die niet
bekend op tv wil komen.
De resultaten van meditatie muziek met blauwe kleur en
meditatiemuziek met groene kleur lagen dicht bij elkaar. Er is gekozen
voor de combinatie van blauw led-licht en meditatiemuziek omdat deze
hoger scoorde bij de resultaten. Hierbij is het berekende gemiddelde
voor veiligheid een 7,9, voor vertrouwen een 7,7 en voor rust een 8,2. De
muziek van de natuur leidde volgens de testpersonen te veel af.

Tussentijdse
concept uitwerking

Iteratie - Proof of concept 1
Het concept is getest onder de doelgroep en beviel goed. Wanneer het
concept echter voorgelegd werd aan experts kwam er een conclusie
dat er te weinig beleving in het concept zat. Het kwam te veel als een
kantoorkamer over en de gebruiker moet te veel doen. Het moet dus
autonomer gemaakt worden. De rode draad van het concept kan nog
steeds gebruikt worden, evenals de resultaten van het kleur en audioonderzoek.
Uiteindelijk was het concept aangescherpt naar een vorm waarin de
gebruiker zich in een ontspannen modus bevindt. Om dit te behalen is
er in het test concept een comfortabele stoel aan toegevoegd. Hiervoor
is het bestaande concept dus ook groter gemaakt om ruimte te creëren
voor de stoel. Het aanscherpen naar dit design maakt het ook voor
studenten aantrekkelijker om te gebruiken. Wanneer de student even
te veel stress ervaart door bijvoorbeeld al het schoolwerk, kan diegene
zich terugtrekken in de installatie. Deze zal ontspannen vooropstellen en
een luisterend oor bieden die niet zal oordelen. Door het delen van de
problemen met de installatie zorgt de gebruiker er onbewust voor dat
hij of zij alles op een rijtje zet. Dit is dan ook een effectieve werkmethode
van een psycholoog.
Om het gevoel van relativeren terug te laten komen worden de
gesprekken tussen de installatie en de gebruiker opgenomen. Hierdoor
kan de gebruiker de opnames van eerdere gebruikers beluisteren en zo
relativeren. Dit is een belangrijk gevoel onder studenten om zichzelf niet
alleen te voelen. Bij het gebruik van de installatie zal worden gevraagd
of het opgenomen en gedeeld mag worden. Dit zal allemaal op een
anonieme wijze gedaan worden.
Om de gebruiker zo goed mogelijk te laten ontspannen wordt er
gebruik gemaakt van een zeer comfortabele stoel, een zachte mat
waarop de gebruiker zonder schoenen kan lopen, relaxerende audio,
en visuele elementen waardoor je eventjes het schoolmilieu kan doen
vergeten. Hiervoor is een moodboard gemaakt om deze componenten te
clusteren.
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Om de gebruiker de juiste diepgang te laten ervaren worden er op een
ontspannen manier vragen gesteld door de installatie zelf. De vragen
zijn afgeleid van vragen die door een psycholoog gesteld worden. Dit zijn
vragen die op een open manier gesteld worden en die de gebruiker aan
het denken zet. Als eerste krijgt de gebruiker de ruimte om zijn hart te
luchten door antwoord te geven op de vraag waarom hij of zij gespannen
is. Dit geeft de ruimte voor de gebruiker om daadwerkelijk het frictie
punt op te zoeken en uit te spreken. Hierop volgen nog vragen die
hieronder zijn weergeven in het script.
Nu dat de stappen duidelijk zijn en de gebruiker diep naar de oorzaak
van de stress moet zoeken en hierdoor onbewust het op een rijtje zet,
kan er naar een oplossing gezocht worden. Omdat veel studenten de
stress opkroppen en er zo min mogelijk mee bezig willen zijn denken ze
ook niet aan een oplossing. Door middel van de installatie zal de student
actief moeten nadenken over een mogelijke oplossing. Het kan zijn dat
die natuurlijk niet meteen gevonden gaat worden, maar het “nadenken
over” de oplossing is belangrijk om de stress een plek te geven.
Door de laatste iteratie slagen door te zetten in het concept zijn er nog
geen proces foto’s van de installatie zelf. Deze zal de komende vier weken
gerealiseerd worden. Om de werking van de installatie te verduidelijken
is er gebruik gemaakt van een quick-scetch storyboard.

Script installatie:
Hey! Welkom bij What The Tell!
Dé plek om je stress een plek te geven en er goed mee om te kunnen gaan.

Final Proof of Concept

Voel je alsjeblieft thuis en ga lekker zitten!
Wil je eerst zelf je verhaal doen of wil je eerst het verhaal van andere studenten horen?
Gebruiker: kiest eigen verhaal
Neem even de tijd om tot rust te komen door plaats te nemen in de stoel en even nergens
aan te denken. Geniet van de muziek en de beelden die je om je heen ziet.
Toen je binnenkwam merkte ik dat je gespannen was. Kun je mij vertellen waarom?
Gebruiker:…
En door wat kwam dat?
Gebruiker:…
Als je terugkijkt op de situatie, had jij dan iets beters kunnen doen?
Gebruiker:…
Oke! Heb je over het algemeen vaker last van stress?
Gebruiker:…
Probeer eens dieper te kijken, hoe komt het dat jij die stress ervaart?
Gebruiker:…
Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?
Gebruiker:…
Het actief nadenken over oplossingen helpt goed om met je problemen om te gaan. Ik hoop
dat je de stress die je ervaarde beter een plek hebt kunnen geven. Als je nog met iets zit wat
van je hart af moet kan je dit gerust vertellen. Je kan alles vertellen tegen mij!
Gebruiker:…
Goedzo. Als je weer met iets zit mag je me altijd komen bezoeken!

Tijdens dit project is er vooral opzoek gegaan naar een oplossing voor
het probleem. Ik ben erachter gekomen dat daar het belangrijke punt
helemaal niet lag. Ik vond de gesprekken met de psychologen zeer
interessant maar ik merkte dat dit ook te veel aanwezig was in mijn
vorige concept. Het vorige concept was te saai en kwam dan ook te dicht
in de buurt van een psycholoog. Het was inhoudelijk te veel en dit zou de
beleving doen verminderen.
Ik weet zeker dat ik het probleem onder jongeren niet kan oplossen,
maar ik kan het ze wel makkelijker maken om het een plek te geven.
Dit wil ik doen doormiddel van een nieuw concept. Het doel van mijn
concept is om ervoor te zorgen dat studenten even uit hun stresspiek
gehaald kunnen worden en dat ze hun eigen gevoel mogen laten
stromen. Hierbij is het ook belangrijk dat ze beseffen dat ze niet alleen
zijn.

Designresearch

Als eerste is er onderzoek gedaan naar bestaande installaties en
manieren om te relaxen. Google maakt bijvoorbeeld gebruik van groene
ruimtes om te relaxen. De banken die erin staan zijn allemaal heel
golvend en zacht van vorm.

“Bewustwording is
de eerste stap naar
verandering,”

Omdat er bij het onderzoeken van openbare relaxplekken veel design
by nature kwam kijken heb ik me hier wat meer in verdiept. Sommige
architecten en ontwerpers halen inspiratie uit de natuur. Hierdoor lijken
gebouwen van deze architecten op gigantische nesten van dieren. Het
zijn grote metalen gebouwen, maar toch voelt het natuurlijk aan. De
gebouwen zijn vaak op deze manier ontwikkeld om één te worden met
de natuur. Dit zou ik graag willen meenemen in mijn concept.
Omdat ik in mijn vorige concept gebruik gemaakt had van een
beamer heb ik hier ook onderzoek naar gedaan. Het gebruik van een
beamer kent namelijk vele manieren. Zo kan er op doorzichtige doeken
geprojecteerd worden om een drie dimensionale effect te creëren. Ook
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kan er op bepaalde objecten geprojecteerd worden waardoor deze ook
een drie dimensionaal effect krijgen, dit heet projectionmapping. Bij deze
techniek wordt het beamerveld precies afgesteld op het object waar het
op schijnt.

- Ronde vormen

Bij foto en videografie wordt er veel gebruikgemaakt flat on projection.
Dit is een techniek waarbij een beamer op een normale wijze op iets of
iemand schijnt, zonder drie dimensionale effecten.

- Enclosed

- Meer afgescheiden
van de buitenwereld

- Kleuren van natuur

Waarom de cosmos?

In mijn vorige concept is er dus gebruik gemaakt van een beamer. Het
idee was dat deze beamer een cosmos zou projecteren. Stargazing,
oftewel sterrenkijken, heeft een gezonde werking op de mindset van
een mens. Het realiseren dat wij maar een zeer klein deel zijn van het
universum zorgt ervoor dat je vanuit een ander perspectief kijkt. Het is een
goede activiteit om je gedachten even te doen laten dwalen terwijl je in de
oneindigheid kijkt. Het mooie van de cosmos is dat het continu veranderd.
Terwijl je ligt te kijken zie je telkens iets nieuws. Dit nieuwe is dan op zijn
beurt weer onbekend, net zoals dat heel het universum onbekend is voor
ons. Maar we accepteren het en laten ons verleiden door de schoonheid
ervan. Wij hebben er ook geen controle over en dat is oké. Het is belangrijk
om ook stil te staan in het leven, het is soms geen ramp wanneer je ergens

- Zachte materialen

geen controle over hebt. Door het kijken naar de cosmos ontsnap je even
uit het schoolmileu.

- Dynamisch

- Ronde vormen
- Uitnodigend
- Gebruik van hout

“Escape the hustle
and bustle of school
life.”
- Cocon vorm open en
dicht
Er is ook onderzoek gedaan naar “the safe place”. Omdat design by
nature zich snel uit in nesten van dieren is er gekeken naar hoe de veilige
plek voor de doelgroep eruit moet komen te zien. Denk hierbij aan
vogelnesten, spinnennesten, cocons van rupsen maar ook aan iglo’s en
een schildpad. Al snel volgde uit het onderzoek dat het ontwerp van een
dome deze veilige plek kan bieden.
De beelden die tijdens de designresearch verzameld zijn geweest zijn in
een bestandje geplaats om zo een goed overzicht te krijgen.

- Design by nature
- Abstract
- Verbinding met de
natuur

- 3d projection
- Projectionmapping
- Flat on projection
- Veelzijdig in gebruik
- immersief

Schetsen en ideevorming

Na het verzamelen van beelden van bestaande projecten is er geschetst.
Dit met als doel creatief bezig te zijn en schetsend te ontwerpen en
onderzoeken. In deze schetsfase zijn er nieuwe ideeën gecreëerd en op
papier gezet. Deze schetsen zijn aan studenten voorgelegd om te kijken
wat ze ervan vonden.
Ik voelde me gelijk al thuis in de design by nature vorm. Hierdoor is er
verder gekeken naar wat voor vormen er komen kijken bij bijvoorbeeld
nesten, cocons en plekken waar je je veilig voelt.

- Space travel
- Hoog contrast
- Explore the unknown
- Kleurrijk
- Leerzaam

Ideevorming
1

2

3
- Veilige plek
- Gemaakt van high
tech energieschild
- fictief vanuit games
en films
- Vaak honinggraad
vorm

4

5

Prototype

Na geschetst te hebben is er een concept uitgekozen. Dit is de
sterrendome geworden, idee 5. Dit concept werd als mooiste aangegeven
bij het voorleggen aan de studenten. Het grootste pluspunt was dat deze
installatie immersief is en de studenten gaven aan hier zeker gebruik van
te willen maken. Er wordt een dome (koepel) gebouwd waar studenten
gebruik van kunnen maken wanneer ze stress op school ervaren. De
installatie wordt ook ondersteund door audio. De gebruiker stapt in
de installatie waar verhalen van andere studenten afgespeeld worden
omtrent stress. Door de vormgeving van de sterrendome baan je jezelf in
de cosmos, terwijl je op school bent. Het is even een moment dat je kan
ontspannen en waar je je gevoel kan laten stromen.
Door middel van gaatjes te maken in het materiaal waar de dome van
gemaakt is wil ik een sterreneffect creëren. Om te kijken of dit effect te
realiseren valt is er een lo-fi prototype gemaakt uit een stuk karton. Hierop
is getest wat voor grootte de gaten moeten zijn om het gewenste effect te
krijgen.

Nu de dome gemaakt is en het redelijk stevig stond zijn er gaten in het
papier gemaakt. Dit met als reden om te kijken of dat de gaten ook het
gewenste effect zouden geven in de papieren bol. Ook dit was een succes,
het enige minpunt was dat het papieren prototype veel licht doorliet
omdat het gemaakt was van een dun velletje papier.

Uit deze test kan er geconcludeerd worden dat verschillende grootte
gaten het beste effect oplevert. Wanneer je in de cosmos kijkt zijn er
namelijk ook verschillende grootte sterren te zien. De ene schijnt feller dan
de ander. Dit effect kan nagemaakt worden door het gat groter te maken
waardoor er meer licht naar binnen kan.
Omdat de vorige test met het sterreneffect goed ging kan er nu
gewerkt worden aan de dome zelf. Hier is er ook voor gekozen om een
kleinschalige versie op te bouwen. Deze kleine versie is gemaakt van
papier wat gemakkelijk om te vouwen is. Het prototype bestaat uit zes
pentagons (vijfhoek) en tien driehoeken. Wanneer deze allemaal aan
elkaar gelijmd worden krijg je dus een halve bol. Na veel knip en lijmwerk
is de bol gemaakt.

Mini sterrendome met
gaatjes in de papieren
vlakken.

Om het uiterlijk van de installatie beter bij de doelgroep te kunnen
pijlen zijn er mock-ups gemaakt van de installatie. Hierbij heeft de dome
verschillende kleuren gekregen. Hierbij was het belangrijk wat de eerste
impressie van de mockup zou zijn.

De witte dome wordt meer gezien als modern iets wat rust uitstraalt. Het
ziet er meer steriel uit en houd de personen rustig maar wel curieus. Het
is immers een grote dome die zeker de aandacht trekt van de studenten
wanneer deze binnen school zou staan.
Na de feedback geanalyseerd te hebben is er besloten om door te gaan
met de witte variant. De bevindingen van de studenten kwamen bij deze
kleur het dichts bij de functionaliteit van de installatie.

Relax vorm

Uit designresearch is gebleken dat bedrijven zoals google en moderne
interieurontwerpers zich richtten op comfortabele relaxplekken. Om deze
relaxplekken naar mijn eigen concept te trekken is er gekeken naar wat de
doelgroep nodig heeft om fysiek tot rust te komen. Wat voor ontwerpen
zijn interessant en welke niet. Er zijn wel een aantal eisen aan het ontwerp
gebonden bijvoorbeeld dat het niet te groot mag zijn. Het moet namelijk
in de dome zelf passen.
Er zijn schetsen gemaakt van de vormen waarin de student zich relaxt
moet voelen. Deze zijn dan voorgelegd aan de doelgroep. Er zijn drie
verschillende schetsen bestaande uit een hangmat, een hangstoel en een
foampit grond.

De blauwe dome werd als koel ervaren, dit komt dan hoogstwaarschijnlijk
door de kleur. De studenten vonden het duidelijk moeilijker om de
bevindingen van deze blauwe variant op te noemen. Het gaf niet meteen
een associatie met iets.
De groene dome werd gezien als plantaardig iets, daarbij zouden ze
verwachten dat het een intratuin op school zou zijn. Ook gaf een student
feedback dat deze variant op de rug van een schildpad leek.
De rode dome riep wel het eerst aandacht door de schreeuwerige kleur,
maar maakte plek voor een wat meer gespannende sfeer. Omdat de
kleur rood vaak geassocieerd wordt met erotiek kreeg iemand de eerste
gedachte dat het een plek zou zijn om je fantasieën te laten gaan. Als
ontwerper wil je natuurlijk dat het uiterlijk ook goed bij de functionaliteit
van de installatie past. Daarom viel de rode kleur af.

Studenten geven aan dat ze graag zwaartekracht loos willen chillen, wat
erg goed bij het ontwerp past. Dit effect bereik je door gebruik te maken
van een liggende vorm. Hierdoor zijn er minder drukpunten op de delen
van het lichaam die normaal bedrukt worden door de schoolstoelen. Op
dit gebied scoort de hangstoel slecht omdat de studenten dan van stoel
naar stoel gaan, dit zou de beleving verminderen.
Na gesprekken met studenten te hebben gehad is ervoor gekozen om de
richting uit te gaan van de foampit. Hier waren de studenten het meest
enthousiast over. Er kwam ook een inzicht dat deze vorm makkelijk uit te
breiden is waardoor er meerdere mensen tegelijkertijd gebruik kunnen
maken van de installatie. Hier ligt de nadruk niet op, maar dit zou in de
toekomst gedaan kunnen worden. De hangmat scoorde ook goed maar
daar zou het zicht van de gebruiker belemmerd worden door de zijkanten
van de stof die om je heen gaan.

Materiaalonderzoek en eisen ervan

Het is van belang dat de dome meerdere malen op en af te bouwen is.
Hierdoor is het ook verplaatsbaar binnen een school. Het is dan makkelijk
dat het gebruik maakt van lichtere soorten materiaal, denk hierbij aan
karton. Een houten dome valt al af omdat dit te zwaar wordt. Verder
is karton makkelijk te bewerken en vouwbaar, dit is niet zo met de
materialen plastic en hout. Doordat karton plat te vouwen is kan er erg
veel ruimte bespaard worden.
Het materiaal moet ook een bepaald effect geven, het mag op zichzelf
geen licht doorlaten. Dit zou namelijk de beleving een heel stuk minder
maken. Om deze beleving zo goed mogelijk over te brengen zullen de
binnen- en buitenkanten geverfd moeten worden. Hiervoor is karton ook
geschikt en valt plastic wederom af.
Ook heeft school een voorbeeldfunctie. Scholen zijn al jaar en dag bezig
met duurzaamheid en daarom wordt ervoor gekozen om gerecycled
karton te gebruiken. Wanneer de installatie afgebroken moet worden
kan dit gewoon mee naar de kartonbak. Door het doen van testen is de
stevigheid van het karton nagekeken en dit blijkt stevig genoeg te zijn.
Karton heeft ook geen ondersteunende pilaren nodig zoals er bijvoorbeeld
bij stof nodig zou zijn. Het karton is stevig genoeg om zichzelf staande te
houden.

Fragmenten

De installatie maakt ook gebruik van audio. De audio moet bijdragen
aan de beleving dat de gebruiker hun gevoel mogen laten stromen en
dat ze er niet alleen voor staan. Om te kijken wat voor audio fragmenten
het meeste impact hebben op de doelgroep is er onderscheid gemaakt
in drie soorten. Er kan inspiratie gehaald worden uit de resultaten van
het eerdere prototype Share or Shred en de diepte-interviews. Bij deze
methodes is er namelijk informatie verkregen waardoor studenten stress
krijgen en hoe ze hier mee omgaan. De volledige verhalen zijn te vinden in
de bijlagen op pagina 52.
1.
Een persoonlijk verhaal: Verhaal van een student, legt uit waar hij of
zij mee struggled en hoe zich dat uit. Gevoel geven dat je niet alleen bent.
2.
Motivational: Verhaal dat het allemaal goed komt. Stress ervaren is
oké en je moet het een plek geven. Geloof in jezelf en je komt er wel. Moed
toespreken wanneer je het even niet meer ziet zitten. Motivational.
3.
Confronterend gesprek: iemand legt streng en kort uit wat er
allemaal fout gaat in zijn of haar leven.
Om het effect van de sterren dome na te maken is er gebruik gemaakt
van een kartonnen doos met gaatjes erin. Dit met als doel om zo dichtbij
mogelijk te komen bij de uiteindelijke beleving. Door de doos wordt het
namelijk ook donkerder en kunnen de testpersonen minder snel afgeleid
raken, hierdoor focussen de testgebruikers zich meer op de audio. De
audiofragmenten worden afgespeeld via een bluetooth box in de kamer.
Na het horen van de fragmenten lieten de drie testpersonen weten wat
ze van welk fragment vonden en welke ze het liefst in de installatie zelf
zouden willen terugzien.

Conclusie audio fragmenten

Uit de resultaten van de audiotesten kunnen we concluderen dat de
voorkeur uitgaat naar het persoonlijke verhaal. In deze vorm van het
verhaal vertelt een student over stress rondom school en hoe hij daarmee
omgaat. Het verhaal wordt op een rustige maar wel directe manier verteld.
Het doel van deze audio is dan ook om ervaringen te delen van studenten
die de gebruiker kan helpen.
Na de feedback geanalyseerd te hebben komt optie 1 naar voren als meest
geschikt. De testpersonen konden zich goed relativeren in het verhaal,
wat erg belangrijk is voor de installatie. Ook gaven ze aan dat het fijn is
om te horen hoe iemand er ook daadwerkelijk mee omgaat. Optie 3 viel
als eerste af, wat ook wel voorspelbaar was. Het verhaal was te heftig voor
mensen om tot rust te komen, en ze konden er moeilijk mee relativeren.
Het 2e verhaal had ook een goede indruk achtergelaten, maar bij het
moment van kiezen kozen de testers toch voor het persoonlijke verhaal.
Omdat de installatie meerdere verhalen achter elkaar gaat spelen zal
er een selectie gemaakt moeten worden waar ook iets van humor in zit
verwerkt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het gebruik van humor
ervoor zorgt dat het luchtig blijft. Dit zorgt er dan ook voor dat het leuk
blijft om naar te luisteren. Bij het testen van de audiofragmenten werd
het fragment met een vorm van humor ook het fijnste ervaren. Hierdoor
kunnen we concluderen dat korte verhalen met een beetje humor erin het
beste werken en deze worden dan ook gebruikt in de installatie.

Visie

Het onderwerp stress komt bij mij in het leven vaak voor. Ik kan mezelf
eigenlijk wel een stresskip noemen. Het is soms moeilijk om naar die
stress en de daarbij horende gedachten te luisteren, daarom doe ik dit
ook niet vaak. Uit mijn onderzoek is gebleken dat veel studenten dat niet
doen. De laatste 2 jaar geef ik mijzelf steeds meer de ruimte om aan mijn
mental health te werken. Ik leefde hiervoor eigenlijk op de automatische
piloot en alles gebeurde zoals het gebeurde. De mentale gezondheid van
studenten is ook door de corona-pandemie erg hard achteruitgegaan,
dat heb ik zelf ook gemerkt. Als ontwerper wil ik graag zorgen bij anderen
wegnemen, en dit project sluit daar mooi bij aan. Ik ben een ontwerper die
het gedrag van anderen op een positieve manier wil beïnvloeden.
Stress is eigenlijk iets goeds waar je naar moet luisteren. Het milieu op
school geeft mij als individu erg veel stress. Naderende deadlines en niet
weten of je het goed doet speelt daar een grote rol in. Ik mis zelf, naast
een pauze waarin je dan meteen achter je telefoon gaat zitten of bezig
bent met eten, iets op school wat je aan het denken kan zetten. Ik weet
zelf heel goed dat ik het probleem van stress onder jongeren echt niet kan
oplossen, maar ik kan er wel voor zorgen dat studenten er meer aandacht
aan kunnen geven. Door middel van mijn installatie die als volledig pakket
aangeboden gaat worden moet dit bereikt worden.
Omdat de installatie van vouwbaar karton is gemaakt kan er veel ruimte
bespaard worden door ze plat te vouwen. Alles van de dome zelf zit dus
platgevouwen in een doos, met boutjes en moertjes erbij. Via een externe
partij zullen de schuimblokken bij de scholen geleverd worden. De wijze
waarop het pakket en de schuimblokken worden geleverd is nog niet
helemaa rond.
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Doel
Het doel van dit project is om een bepaald besef te creëren bij studenten.
Ik weet dat ik het probleem van stress niet kan oplossen, maar ik kan
het wel meer bespreekbaar maken. Mijn ontwerp moet ervoor zorgen
dat studenten even uit hun stresspiek gehaald worden en dat ze hun
gevoel kunnen en mogen laten stromen. Een belangrijk aspect van het
ontwerp is dat de gebruikers beseffen dat zij niet alleen zijn. De gebruiker
moet meekrijgen dat er vaker aan de mentale gezondheid gedacht moet
worden en dat je het niet hoeft op te kroppen.

Conclusie
Tijdens mijn afstudeerperiode ben ik vaak van onderwerp naar
onderwerp veranderd. Ik had moeite met het vinden van intrinsieke
motivatie om met het onderwerp aan de slag te gaan. Er is dan ook
niet zo heel lang geleden besloten om voor het onderwerp stress onder
studenten te gaan. Dit is namelijk iets wat ik ook erg vaak ervaar. Na
veel desk en fieldresearch te hebben gedaan en naar de resultaten
gekeken zijn hier ontwerpcriteria aan gekoppeld. Aan de hand van deze
ontwerpcriteria zijn verschillende concepten ontworpen.
Bij de eerste beoordeling van de exploratie kreeg ik te horen dat mijn
proof of concept niet goed genoeg was. Het kwam te psychologische
over en ik heb juist onderzoek gedaan dat studenten dat psychologische
niet leuk vinden. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik ben na de
beoordeling direct aan de slag gegaan met het uitvoeren van design
research. Het was erg geruststellend dat mijn onderzoek en testen wel
goed was dus ik kon nog steeds vanuit dat onderzoek te werk gaan.
Ik heb duidelijke stappen voor mijzelf opgesteld om de designresearch
goed te doorlopen. Uiteindelijk ben ik de onderdelen van het concept
gaan testen bij de doelgroep en daaruit zijn conclusies getrokken. Alle
onderdelen zijn samengevoegd tot een installatie waarin onderbouwde
ontwerpkeuzes in gemaakt zijn.
Na de beoordeling zal ik de komende week het materiaal moeten
vergaren om de installatie op te bouwen. Ik ben zelf iemand die graag
klust dus daar heb ik zin in!
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Aanbevelingen
Implementatie
De installatie is een werk dat het beste tot uiting komt op hogescholen.
Aangezien de doelgroep bestaat uit studenten lijkt dit mij ook de meest
effectieve plek om de installatie te plaatsen. De installatie zal ook goed
tot zijn recht komen in grotere open ruimtes die toegankelijk is voor elke
student. Wanneer we naar het onderzoek van dit project kijken zien we
ook dat school de grootste boosdoener is omtrent stress. Dit laat ook zien
dat de installatie hier zijn werk goed kan doen.

Verbeteringen
Als ontwerper zou ik ook graag de installatie willen zien werken
waarbij de gebruiker zijn of haar eigen verhaal kan inspreken bij de
installatie. Deze wordt er dan aan toegevoegd. Zo krijg je een bron
van problemen onder studenten en hoe ze daarmee omgaan. Om dit
opnemen en toevoeging werkend te krijgen is er meer kennis nodig over
programmeren. Om realistisch te zijn is er voor gekozen om het zonder
opnemen en toevoegen te doen.
Doorontwikkeling
Het koppelen van meer interactie aan de installatie zou de beleving net
wat interessanter maken. Het concept zou in de toekomst ook op een
nog grotere schaal uitgevoerd kunnen worden zodat het misschien een
volledige relaxruimte word die door meerdere studenten tegelijkertijd
gebruikt kan worden.
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CMD competenties
Onderzoeken
Tijdens dit project is er veel desk- en fieldresearch gedaan. In het
hoofdstuk Desk en fieldresearch is de bewijsvoering hiervan te vinden.
Bij het onderzoeken is er als ontwerper ook buiten de comfortzone
onderzoek gedaan, wat tot interessante inzichten heeft geleid.
Conceptualiseren
Kijkend naar de ontwerpcriteria zijn er gedurende dit project
verschillende concepten bedacht en uitgewerkt. Deze zijn dan weer
getest bij de doelgroep om het te valideren.
Concretiseren
Het concretiseren van concepten is vooral gedaan door het
daadwerkelijk vormgeven van een concept, dus het opbouwen en testen
ervan. Dit is terug te vinden in de foto’s van de opgebouwde concepten.
Itereren
Door het uitvoeren van usertests en het meenemen van feedback van
docenten is er vaak geïtereerd op het concept. Door evaluaties zijn er
aanpassingen in het ontwerp aangebracht.
Samenwerken
Als ontwerper sta ik veel in contact met de doelgroep. In dit geval
studenten. Hiermee is nauw samengewerkt om tot een goed aansluiten
ontwerp te komen. Echter is er ook samengewerkt met psychologen en
docenten. Dit is terug te zien in de methodieken en de bewijsvoering
hiervan. Zelfs in tijden van isolatie gedurende de covid periode is dit goed
gelukt.
Organiseren
Het organiseren van expertinterviews achtte ik als lastig. Vaak stuurden
de psychologen een belovend mailtje waar ze helaas niet meer op
antwoordden. Toch is het gelukt om met psychologen in contact te
komen en te interviewen. Naast psychologen zijn er verschillende testen
uitgevoerd waarvoor planning nodig was, dit zijn goede voorbeelden van
organiseren.

Manifesteren
Veel van mijn ontwerpkeuzes zijn gemaakt aan de hand van testen.
Alle ontwerpkeuzes zijn dan ook te vinden in het project. Naast testen
is de feedback van experts en docenten ook belangrijk geweest voor
de gekozen ontwerpkeuzes.
Ontwikkelen
Ik ben zelf een persoon die van concrete opdrachten houd. Als ik
terugblik op mijn stage had iemand altijd wel een klus voor mij. Tijdens
LAB merkte ik echter dat ik het moeilijk vond om het allemaal in mijn
eentje te doen. Ook tijdens corona was het moeilijk om stage bedrijven
te vinden met een geschikte opdracht. Hierdoor heb ik ervoor
gekozen om het project alleen te doen waardoor ik als ontwerper
minder afhankelijk ben van anderen en zo mijn eigen stijl kan door
ontwikkelen. Echter heb ik de feedback van mijn docenten kunnen
waarderen omdat zij mij de nodige sturing gaven wanneer nodig was.
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Audio fragmenten
1.
Verhaal van een student, legt uit waar hij of zij mee struggled en
hoe zich dat uit. Gevoel geven dat je niet alleen bent. Persoonlijk verhaal
vertellen.
2.
Verhaal dat het allemaal goed komt. Stress ervaren is oké en je moet
het een plek geven. Geloof in jezelf en je komt er wel. Moed toespreken
wanneer je het even niet meer ziet zitten. Motivational.
3.
Confronterend gesprek: iemand legt streng en kort uit wat er
allemaal fout gaat in zijn of haar leven op een wat bozere toon.
1.
Ik ben altijd zo zenuwachtig bij beoordelingen, het is echt niet
normaal. Een uur van tevoren begint het al met een sneller kloppend
hart. Naarmate het dichterbij komt begin ik ook nog eens veel te zweten
terwijl ik niks doe. Angstzweet noemen ze dat. Dan op het moment dat
de beoordeling is schiet mijn stressleven het dak uit. Omdat ik hiermee
heb leren leven weet ik dat wanneer ik een beoordeling heb dat ik de
docenten die het beoordelen niet te serieus moet nemen. Het zijn maar
mensen die hun werk doen en dat is heel normaal. Bij de beoordeling
lijken het altijd mensen die ervoor kunnen zorgen dat je terplekke in
brand vliegt ofzo maar dat is helemaal niet zo. Het zijn juist normale
mensen die passie hebben voor hetgeen waar ze docent voor zijn en ze
zijn benieuwd wat jij binnen de opleiding te bieden hebt!
1.
Nounou dat afstuderen is wel wat hoor. Ik zou erg graag al mijn
tijd in mijn eigen bedrijf stoppen, maar dat kan niet. Ik vind een diploma
halen zo belangrijk dat het voelt alsof ik kostbare tijd aan het verdoen ben
voor dat stomme papiertje. Vaak maak ik de afweging of een diploma
wel de moeite waard is als je een leuk bedrijf hebt. Het is echt geven
en nemen in het leven maar soms weet ik het echt niet meer, ik zit zo
erg in de knoop met mijzelf. Ik heb ook het gevoel alsof niemand mij
kan begrijpen, heb jij dat ook wel eens? Ik ben ook vaak jaloers op de
studenten die geen reet uit hoeven te voeren, hele dag een beetje niksen
man man wat een leven. Als ik dan maar weer eens zo’n vermoeide dag
heb gehad en ik eindelijk in mijn bed kan liggen begint het weer. Ogen
dicht, nergens aan proberen te denken, maar het lukt niet. Duizenden
gedachten schieten als bliksem door mijn hoofd. Het gaat over van alles,
maar dan ook écht alles. Na een kleine 2 uur naar mijn rondspokende
gedachten te luisteren die mij dan ook mentaal uitputten val ik onbewust
in slaap.

2.
Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Sommige hebben zelfs
slechte weken, maanden of jaren. Dat hoort bij het leven, het leven is
namelijk echt niet perfect. Er komen altijd obstakels op je pad die je moet
overwinnen. Hoe jij met deze uitdagingen en obstakels omgaat in het
leven zeggen veel over jou als persoon. Zoek je bijvoorbeeld de weg van
de minste weerstand of grijp je naar middelen om met problemen om
te gaan/problemen te ontwijken. Schuif je de schuld bij anderen in de
schoenen en zoek je excuses waarom iets niet lukt of durf je jezelf in de
spiegel aan te kijken en confronteer jij jezelf met de situatie? Dat laatste
is moeilijk, eng en misschien wel pijnlijk. Maar het is de basis om met
uitdagingen om te gaan. De eerste stap voor verandering begint namelijk
bij jezelf. Houd jezelf verantwoordelijk voor de dingen die je doet en de
keuzes die je maakt. Kom je tot de conclusie dat je dingen anders moet
doen? Loop dan niet weg voor de confrontatie met jezelf. Houd jezelf een
spiegel voor en vraag je af wie je wilt zijn en hoe je dat wilt bereiken. Het is
nooit te laat om jezelf te ontwikkelen.
3.
Ik ben nergens goed voor, ik sta alleen maar voor mensen in de weg.
Wie zou het schelen wanneer ik weg ben? Helemaal niemand. Ik ben
bang om te leven, maar niet bang om te gaan. Ik word overmand door iets
onverslaanbaars. Ik word overspoeld en ik vervaag in het grote zwarte niks.
De grote zwartheid nestelt zich in mijn buik en groeit. Het wordt groter en
groter tot het mij uiteen duwt. Ik word steeds kleiner en het wordt steeds
donkerder. Ik ben er niet meer. Wat ben ik bang. Niemand kan mij helpen,
hoe kan ik dit mijn naasten aandoen? Ik ben alleen.

Expertinterview Ellen Smeets
Enrique: Hallo Ellen, wat fijn dat u mee wilt doen aan mijn interview!

te denken, maar het daarna ook op te schrijven. Deze gedachten kunnen ze dan mooi
op een rijtje zetten waardoor ze in hun hoofd meer rust krijgen. Althans, dat is dan de
bedoeling.

Ellen: Hallo! Geen probleem hoor, ik ben hier om mensen te helpen. Als ik het goed begrijp ben jij nu bezig met je afstudeerproject?

Enrique: Ja dat lijkt mij ook een goede manier om tot rust te komen. Hoe gaan jouw
cliënten eigenlijk om met een psycholoog op school?

Enrique: Yes, dat klopt ja. Aan de hand van dit interview hoop ik nieuwe inzichten te
vergaren over mijn onderwerp. Zoals ik je al in het mailtje liet weten doe ik mijn afstudeerproject over het bespreekbaar maken van stress gerelateerde klachten onder studenten.

Ellen: Ik zie voornamelijk studenten die dan via de studentenpsycholoog doorverwezen zijn. Dus ze komen als eerst in aanmerking met de studentpsycholoog en daarna
komen ze bij mij. Soms vinden ze mij ook direct en slaan ze de eerste stap over.

Ellen: Ja dat is zeker een veel voorkomend onderwerp.
Enrique: Heb jij veel studenten van tussen de 18 en 25 jaar die langskomen bij jou?
Ellen: Tja, dan kan je je afvragen wat veel is. Er komen zo 2 a 3 studenten langs in de
week. Dit zijn dan ook niet altijd dezelfde natuurlijk.
Enrique: vinden leerlingen het dan moeilijk om naar een psycholoog te stappen?
Ellen: Ja zeker, als ik studenten voor het eerst over de vloer krijg moeten ze er echt nog
heel erg aan wennen. Je merkt dat ze zich in het begin ook niet echt op hun plek voelen. Dan is het uiteraard aan mij de taak om ze gerust te stellen.
Enrique: En waarom voelen ze zich dan niet op hun gemak eigenlijk?
Ellen: Persoonlijk denk ik dat studenten het moeilijk vinden om naar een psycholoog
te stappen. Het is voor hun echt een hele grote stap. Studenten ondervinden psychische problemen, lopen er vervolgens echt veel te lang mee rond en gaan pas naar een
psycholoog wanneer het al te lang aan de gang is.
Enrique: Ik heb zelf dus ook enquêtes uitgezet om erachter te komen met wat voor
klachten studenten eigenlijk mee rondlopen. Daar zie je toch dat echt bijna elke student wel iets van klachten heeft. Toch praten ze er echt heel erg weinig over en dat
vind ik best wel raar. Dit is dan ook eigenlijk de motivatie waarom ik dit project überhaupt doe.
Ellen: Ja interessant. En ben je al bezig met een oplossing te zoeken of doe je dat pas
over een bepaalde tijd?
Enrique: Ik ben nu dus eerst meer informatie aan het vergaren over het onderwerp.
Buiten dat doe ik ook wat testjes. Ik heb bijvoorbeeld op school een prototypje gemaakt waar studenten hun gedachten waar ze mee zitten op moesten schrijven. Hier
hadden ze dan de keuze om het in een bak te doen waar ze het met mensen konden
delen of dat het versnipperd werd. Je zag gelukkig dat veel studenten het met elkaar
deelden en ze vonden het fijn dat dit een gevoel van relativeren gaf.
Ellen: klopt! Ik maak zelf ook gebruik van een soortgelijke methode. Bij studenten die
het moeilijk hebben met bepaalde klachten raad ik ook aan om er niet alleen over na

Enrique: Oh oke, interessant om mee te nemen in mijn project. Even een andere vraag:
Hoe denk jij eigenlijk over het bespreekbaar maken van deze stress gerelateerde klachten?
Ellen: Dat lijkt mij een hele goede stap. Ik zie vaak dat studenten bepaalde klachten en
gevoelens opkroppen en er dan weinig over loslaten. Je kan dit zien als een last op je
schouders die steeds zwaarder wordt. Wanneer je dit deelt met andere mensen en kan
relativeren zul je zien dat deze last stukken minder wordt.
Enrique: Ja dat stukje relativeren is ook al vaak voorgekomen in mijn projecten. Studenten vinden het fijn om te zien dat ze niet de enigste zijn met deze problemen. Op
dit stukje wil ik met mijn project dan ook verder gaan borduren. Lijkt me echt interessant. Hierbij wil ik dan ook als tussenpersoon functioneren, dus tussen de psychologen
en de studenten. Dit zou dan als het ware een klein voorstapje zijn om de studenten te
laten relativeren, om ze het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn.
Ellen: Daar ben ik het volledig mee eens! Ik ben ook echt benieuwd hoe jouw onderzoek verder gaat lopen en wat je uiteindelijk gaat opleveren.
Enrique: Daar ben ik ook heel benieuwd naar, het duurt wel nog even voordat het allemaal af is hoor haha.
Ellen: Heb je nog andere vragen die je aan mij wilt stellen?
Enrique: Jazeker, wat zijn voor de studenten die u helpt de meest voorkomende klachten?
Ellen: Ik denk dat stress en werkdruk de grootste boosdoeners zijn. Veel studenten liggen in de knoop met hun studie en weten niet waar ze naartoe willen gaan. Buiten dat
ligt er dan ook nog eens druk op door de ouders. Natuurlijk is het ook zo dat de ene
student veel meer stress kan hebben dan de ander. Je kan dat trainen, maar het is ook
grotendeels genetisch bepaald.
Enrique: Dus als je ouders goed zijn in stressen kan jij daar ook aanleg voor hebben?
Ellen: ja zeker!
Enrique: Om even terug te komen op mijn concept wat ik aan het ontwikkelen ben. Ik
ben dus van plan om een box te maken die ergens op een school kan staan. Hier kun-

nen de studenten dan hun problemen en klachten in kwijt, dit kan op een anonieme
manier. Hierna worden de brieven die in de box gedaan zijn geanalyseerd en op social
media geplaats, ook weer anoniem. Ik heb namelijk ook onderzoek gedaan naar hoe je
studenten het snelste kan bereiken, en dat is dan natuurlijk via Social Media. Zo zorg ik
ervoor dat de problemen die de studenten op een veilige plek, dus op school, opschrijven en ik de box doen, ook gezien wordt door andere studenten op Instagram. Zo heb
je echt een heel groot bereik.
Ellen: Echt een leuk idee! Zoals je zelf zegt is dat stukje anonimiteit belangrijk voor de
studenten. De clienten die dan hier bij mij komen zijn ook best wel verlegen en willen
ook graag dat alles in anonimiteit verloopt. Dus dat is heel goed dat je dat meeneemt.
Ook met het stukje van social media ben ik het volledig mee eens. Je hoort ook vaak
dat jongeren depressief worden door het gebruik van social media omdat ze dan aan
het perfecte plaatje mee moeten doen. Het is dan juist heel goed dat je zo’n campagne zou kunnen maken dat dit juist teweegbrengt. Niets hoeft perfect te zijn en juist de
problemen moeten bespreekbaar worden.
Enrique: Ja klopt inderdaad. Heeft u misschien nog andere tips en tricks die ik mee
kan nemen in mijn project?
Ellen: Haha ik ben zelf niet echt zo’n designer maar het lijkt mij slim om het ontwerp
zo gebruiksvriendelijk en uitnodigend te maken. Dat de studenten niet zoals bij een
psycholoog een grote drempel over moeten. Maak het simpel in gebruik, dan zal het
ook veel gebruikt worden lijkt me.
Enrique: Top, neem ik mee!
Ellen: Oke Enrique, bedankt voor je interview! Ik moet er helaas weer vandoor, mensen
helpen he! Ik wens je veel succes met je afstuderen en hoor graag hoe het is afgelopen,
misschien kunnen we nog wat van je leren!
Enrique: Is goed zal ik doen, bedankt voor uw tijd!

Interview Celleste Robert
Enrique: Hallo vertel eens wat over jezelf
Celleste: Ik ben Celleste en ik ben 20 jaar. Ik zit in mijn eerste jaar aan de hogeschool in
Antwerpen en ik doe Project en Event Management
Enrique: oh oke leuk!
Celleste: Ja en met corona is dit natuurlijk een gek eerste studenten jaartje, maarja tot
nu toe lukt het allemaal nog wel ja.
Enrique: En heb je het naar je zin op school nu?
Celleste: Ik ga nu niet echt naar school, maar als ik naar school ga is het altijd wel gezellig met mijn klasgenoten. Dan kan je lekker een babbeltje maken, dat is veel leuker
dan online les.
Enrique: En ervaar jij wel eens stress?
Celleste: Ja dagelijks haha
Enrique: en in wat voor vormen uit die stress zich dan?
Celleste: uuhm ja school is meestal de grootste factor voor mijn stress. Omdat er altijd
zoveel deadlines zijn en zoveel druk op je ligt als student. Vaak laten ze je ook iets te
veel los als student, er is niet echt een bepaalde ondersteuning ofzo. ZZeker als nieuwe student is dat super moeilijk, en je hebt ook geen mentor dat is het stomst. Op de
middelbaar kon je altijd bij je mentor terecht wanneer je problemen had, en die weet
dan ook veel over jou als individu. En nu is dat totaal niet meer zo. Als je die gevoelens
allemaal gaat opkroppen krijg je super veel stress. Ofja dat krijg ik dan. En ook je cijfers
halen, ik wil altijd zo min mogelijk herkansingen dus dan ga ik daar heel veel voor leren
wat ook weer stress meebrengt. Ik weet dan niet zo goed hoe ik dat moet inschatten
hoeveel ik moet leren. Dus ik ervaar dagelijks stress haha.
Enrique: oke, maar als je dan geen school zou hebben zou je dan ook stress hebben?
Celleste: ja ik heb meestal ook stress over de toekomst. Is hetgene wat ik nu doe voldoende voor een goede toekomst?
Enrique: is dat dan ook weer schoolgebonden?
Celleste: ja voornamelijk. Maar bv stress over geld, ik werk nu niet. Dan wil je altijd wel
iets leuks kopen, maar dan heb je weer geen geld omdat je niet werkt. En dan hoe je
later een schuld gaat hebben. Wat gaat er gebeuren als ik zo doorga en geen werk
heb. Maar dat geen werk hebben komt ook weer door school omdat dat voor gaat.
Enrique:En als je kijkt naar toen je nog niet aan het studeren was, dan had je waarschijnlijk een bepaald beeld van “De student” en klopt dat nu?
Celleste: ja dat had ik maar dat klopt nu totaal niet, ik dacht lekker op kamers nieuwe

mensen ontmoeten feestje hier en feestje daar, maar dat is nu helemaal niet zo. En ik
denk dat nieuwe mensen ontmoeten ook wel je stress kan verminderen want ik vind
altijd dat ik een uitlaat klep nodig heb door al die stress en dan is het fijn om te vragen
aan andere studenten hoe het dan bij hen gaat en hoever zij zijn Dan ben ik altijd een
beetje relieved dat ze niet even ver zijn dan ik ofzo

zo’n situatie zit.

Enrique: oke dan is dat dan het stukje relativeren met andere studenten?

Celleste: Instagram dat gebruikt iedereen, en dan ook dagelijks. Dus het is dan wel
makkelijker om de doelgroep aan te spreken. Maar Instagram heeft ook veel negatieve
factoren. Het geeft namelijk ook heel veel afleiding. Maar je kan daar zeker heel veel
mensen mee bereiken. Maar ik wil gewoon zeggen dat je tijdens het studeren niet op
Instagram moet zitten en dan naar andere pagina’s gaat kijken want dat gaat niet helpen met stress.

Celleste: ja
Enrique: Oke, dat is begrijpelijk. Heb je al eens in zo’n mate stress ervaren dat je dacht
dat je naar een psycholoog moest?

Enrique: Mijn installatie gebruikt dan ook instagram, dit wil ik dan gebruiken door het
taboe te doorbreken zodat deze klachten meer bespreekbaar worden. Hoe denk jij
over het inzetten van social media, en dan in dit geval Instagram om dit te doen?

Celleste: ja, in belgie heb je na de kerstvakantie examens, en in die examens duren 3
weken lang. Dus dan begin je echt al in de kerstvakantie met studeren. Door 3 tot 5
weken lang aan een stuk door te leren zag ik echt niet meer het einde van de tunnel
en werd ik gewoon helemaal depressief. Toen gaf ik mijzelf weinig aandacht en de
mensen om mij heen ook. Dat merkte ik ook wel echt. En toen heb ik ook wel met mijn
ouders gepraat over een psycholoog. Maar na de examens had ik dan echt wel een
week vakantie en toen was het gelukkig allemaal over.

Enrique: Oke dus instagram brengt ook veel afleiding van het leren. Ik heb daar dan
ook onderzoek naar gedaan en sommige studenten worden ook zelfs deppresief van
Instagram.

Enrique: Oke dan speelt die academische druk weer heel erg mee.

Enrique: Maar daardoor lijkt het mij juist slim om Instagram te gaan gebruiken om het
perfecte plaatje te ontkrachten. Hierdoor worden studenten meer geconfronteerd met
klachten van andere die ze misschien zelf ook hebben., in plaats van steeds het perfecte plaatje te zien.

Celleste: ja.
Enrique: Ik ben bezig met het ontwerpen van een installatie waar studenten hun
klachten die ze van stress krijgen door kunnen geven door middel van een brief te
schrijven. Deze brief zal dan geanalyseerd worden en dan komt het uiteindelijk op de
Instagram pagina, allemaal op een anonieme wijze. Hoe denk jij over dit ontwerp?

Celleste: Ja omdat je zoveel mooie plaatjes ziet van andere mensen, het perfecte leven.
Maar dat is natuurlijk niet zo, maar toch kijkt iedereen ernaar en willen ze dat ook hebben.

Celleste: Misschien kan je dan ook iets, ik zeg maar iets he, in de verre toekomst een
samenwerking aangaan met een influencer dat die ook praat over zijn of haar stress en
onzekerheden.

Celleste: Wat is het doel of het nut ervan? Zegmaar die druk of stress weghalen?

Enrique: Dan meer als campagne?

Enrique: Het beter bespreekbaar maken van die klachten en de oorzaken ervan. Omdat studenten ernaar neigen om die gevoelens en gedachten allemaal op te kroppen,
en ik wil die juist bespreekbaar maken.

Celleste: ja zodat mensen misschien meer zien van oh oke zij heeft zogenaamd het
perfecte leven, maar dat heeft ze dan eigenlijk niet. Dat zij ook met dingen zitten waar
wij ook mee zitten.

Celleste: Ik weet niet, ik denk dat dat wel fijn is. Ik heb het ook wel eens met mijn klasgenoten erover gehad dat het fijn zou zijn als er een soort app komt waarin je op een
anonieme wijze je ei kwijt kan. Om dan ook zo te praten met anderen en te zien dat je
niet alleen bent en niet de enige bent die zo zielig is.

Enrique: Wat gebruik jij of wat doe jij wanneer je stress ervaart?

Enrique: dus dat anonimiteit wat je zelf ook al noemde speelt een grote rol in het ontwerp. Wat betekend anonimiteit voor jou?

Enrique: En zoek je dan verder nog andere dingen voor afleiding naast slapen?

Celleste: Nou niemand wilt zijn problemen niet decht snel delen omdat je dan al heel
vlug een oordeel krijgt. Zoals; oh dat is raar. En als mensen dat weten durf je je ook
minder snel uit te spreken.
Enrique: Dus dan ben je eigenlijk bang over hoe dat mensen over jou gaan oordelen?
Celleste: Ja, dat ze dan denken dat ik een zwak iemand ben ofzo. En dan zeker als je in

Celleste: Als het heel erg is huil ik veel en als ik echt het idee heb van dit gaat niet meer
lukken dan ga ik slapen.

Celleste: Ja Netflix, of iets lekkers eten. Gewoon uit medelijden voor jezelf iets zoeken
om jezelf beter te laten voelen zodat het wat dragelijker maakt.
Enrique: alright, dat was het dan. Bedankt voor het interview.

Diepte Interview Jelmer:
Enrique: hoi jelmer bedankt dat je mij wilt helpen met dit interview voor mijn afstudeerproject
Jelmer: geen probleem Ik ben benieuwd waar het over gaat
Enrique: oké dan gaan we beginnen vertel eens wat meer over jezelf?
Jelmer: Ik ben Jelmer ik studeer technische bedrijfskunde en Ik ben 19 jaar ik zit in mijn
eerste jaar van mijn studie.
Enrique: oké dus je bent begonnen met studeren terwijl je veel thuis zat door corona?
Jelmer: ja dat klopt
Enrique: dat lijkt mij niet zo leuk. Ik denk dat je door corona in heel veel dingen mist
omtrent je studie en vrienden maken van de opleiding zelf. Heb je het naar je zin op
school?
Jelmer: ik moet maar één of twee dagen In de week fysiek naar school en Dat is dan
met alle re corona regels en achtneming Dit is sowieso al niet zo leuk. daarnaast heb ik
3 dagen In de week online les achter mijn laptop en dat werkt heel vermoeiend.
Enrique: Waarom werkt dat vermoeiend?
Jelmer: Ik ben gaan studeren met het idee dat ik lekker uit kon gaan naast mijn studie dat ik leuke dingen kon doen je bent jong en veerkrachtig maar Dit is helaas het
tegenovergestelde geworden. Ik heb geen introkamp gehad of iets connectie maken
met mijn klasgenoten was erg moeilijk Omdat je ze eigenlijk Alleen maar via te laptop
ziet. Ik heb over het algemeen gewoon niet het gevoel dat ik een student ben.
Enrique: dus nieuwe vrienden maken in deze coronatijd is redelijk moeilijk?
Jelmer: ja dat klopt Het is heel onpersoonlijk Als je vanaf je laptop met iemand aan het
praten bent Dat is niet te vergelijken met hoe we het voor corona deden. Natuurlijk
kan je nog wel met diegene afspreken Maar dat gaat op een andere manier zoals vroeger. je gaat minder snel naar iemand thuis toe.

Jelmer: Ik heb vaak last van een onrustig gevoel wanneer ik stress heb daarbij komt
soms ook hoofdpijn en nek en rugklachten naast dat kan ik ook soms niet in slaap vallen wat dus eigenlijk slapeloosheid is.
Enrique: en door wat krijg jij dat onrustige gevoel?
Jelmer: Ik denk dat het komt door de frustratie dat ik niet de student kan zijn die ik eigenlijk bouw zijn door corona
Enrique: en wat voor student had je dan eigenlijk willen zijn?
Jelmer: Nou gewoon ik kijk ook weleens series bijvoorbeeld feuten dit gaat over een
studentencorps. Dit zijn dan Natuurlijk ook allemaal studenten aan die feesten heel
veel en drinken en dat lijkt allemaal zo mooi dat had ik ook graag gewild. Maar nee
door corona zit ik nu 80% van mijn tijd achter een schermpje naar andere te kijken.
Enrique: dus jij concludeert eigenlijk dat je je onrustig voelt of gefrustreerd voelt Omdat je niet de student kan zijn die je eigenlijk had willen zijn?
Jelmer: ja dat klopt wel eigenlijk.
Enrique: Heb jij er al eens over nagedacht om naar een psycholoog te gaan?
Jelmer: nee, ik krijg altijd het gevoel dat er echt iets mis moet zijn wil je naar psycholoog gaan.
Enrique: En wat versta je dan onder goed mis zijn?
Jelmer: uuhm geen idee, wel echt depressief zijn ofzo? Dat je echt in een diepe put zit,
en dat is gelukkig bij mij totaal niet het geval.
Enrique: denk jij dat meer studenten er zo over denken dat ze een hele periode van de
studententijd mislopen?
Jelmer: Ik denk zeker van wel Natuurlijk heb je ook van die saaie studentjes die dan
Misschien nooit van hun Kamer af kwamen en die hebben er minder moeite mee Maar
ik ben best wel een sociaal ingesteld persoon die graag een drankje doet met vrienden.

Enrique: heb je het over het algemeen naar je zin tijdens je studie?

Enrique: Dus wanneer jij afleiding zoekt ga je het liefst naar de kroeg met je vrienden
als ik het goed begrijp?

Jelmer: Het is Maar dat ik nog andere vrienden heb buiten mijn studie die ik vaak zie
want de Mensen van mijn studie zelf zie ik maar heel weinig.

Jelmer: Ja gewoon chillen met mijn vrienden en daarnaast is sporten ook fijn.

Enrique: ervaar je wel eens stress als student zijnde?
Jelmer: ja ik ervaar zeker vaak stress
Enrique: en in wat voor voor me uit zich dat dan?

Enrique: Oke en waarom zoek je die afleiding dan?
Jelmer: pffff om niet meer aan school te denken en de tijd waarin ik nu student ben,
dus eigenlijk het mislopen van de studententijd.
Enrique: Begrijpelijk, praat jij wel eens met andere Mensen over deze gevoelens die je
ervaart?

Jelmer: Eigenlijk niet zoveel Ik heb wel een jongen van mijn opleiding die hetzelfde is
als mij en daar bespreek ik het wel mee maar voor de rest niet echt.
Enrique: en Waarom bespreek je dat dan niet met andere Mensen?
Jelmer: Ik weet niet ik bespreek niet zo graag van die persoonlijke dingen die in mijn
hoofd afspelen. Dan lijk ik zo melodramatisch.
Enrique: En waarom zou je dan precies zo melodramatisch lijken?
Jelmer: eeeh goeie vraag, ik denk dat het bespreken ervan niet echt in mijn comfort
zone ligt. Je legt jezelf dan eigenlijk bloot.
Enrique: Ik ben bezig met het ontwerpen van een installatie waar studenten de oorzaken van stress door kunnen geven door middel van een brief te schrijven. Deze brief zal
dan geanalyseerd worden en dan komt het uiteindelijk op de Instagram pagina, allemaal op een anonieme wijze. Hoe denk jij over dit concept?
Jelmer: Ik denk dat dat wel een goede oplossing is want studenten praten er niet
graag over Maar ik denk dat dat stukje anonimiteit daar een grote rol in speelt. Studenten zijn toch sneller geneigd om bepaalde dingen te bespreken wanneer dit op een
anonieme wijze gedaan wordt.
Enrique: zou dit bij jou ook het geval zijn?
Jelmer: Ja dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Enrique: Waarom is dat dan zo belangrijk, dat anonimiteit?
Jelmer: Ik denk dat door anonimiteit de status van de student wordt gewaarborgd hij
kan dan zeggen wat hij wil Zonder daar zelf persoonlijke schade aan over te houden.
Enrique: mooi gezegd! Haha. Dat stukje anonimiteit laat ik ook zeker terugkomen in
mijn eindproject, ik denk dat dat een van de belangrijkste componenten is.
Jelmer: Ja dat denk ik ook
Enrique: zou jij mijn installatie gebruiken Als je het zou zien op school?
Jelmer: Als ik zo luister naar het idee wat erachter zit dan zeker wel. Het is dan wel aan
jou de taak om het zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven waardoor studenten het
ook willen gebruiken.
Enrique: Denk jij er ook wel eens over na om jouw verhaal aan het ervaren van stress
als student te delen met anderen?
Jelmer: Ik zelf deel niet zo makkelijk persoonlijke dingen maar als dit dan op een anonieme wijze gedaan zou kunnen worden zou ik dat wel graag doen. nu is dat van mij
nog niet zo heel persoonlijk en denk ik dat er meer studenten zo in staan.

Enrique: hoe denk jij over het bespreekbaar maken van deze klachten via social media?
Jelmer: Ik denk dat social media een krachtig medium is om je doelgroep te bereiken,
volgens mij zit elke student wel op social media dus kan je ze via daar makkelijk bereiken.
Enrique: Ja precies, daarom wil ik dat ook graag meenemen in mijn project. Ik denk
dat ik met dit interview wel aan de slag kan gaan
Jelmer: ik hoop het ook voor je
Enrique: Jelmer, bedankt voor je tijd.
Jelmer: geen probleem succes ermee

Diepte-interview Thomas: KEUZESTRESS? TOEKOMSTGERICHT?
Enrique: Hoi Thomas, bedankt dat je me wilt helpen door deel te nemen aan dit diepte-interview.
Thomas: Geen probleem!
Enrique: Vertel eens, wat voor opleiding doe je?
Thomas: ik studeer planologie in Breda, daarbij kan je denken aan het inrichten van woonwijken en hoe we dit op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen doen.
Enrique: dat lijkt mij geen gemakkelijke studie, lukt het bij jou een beetje? Haal je goede cijfers?
Thomas: Ja zeker Ik ben nu aan het afstuderen dus ik loop nu stage. Ik heb tot nu toe alles van
mijn toetsen gehaald en ik sta volgens mij een 7 gemiddeld dus Dat is prima.
Enrique: dat doe je goed weet je al waar je straks gaat werken?
Thomas: Ik heb al aangeboden gekregen van mijn stagebedrijf dat ik na mijn opleiding gehaald te hebben daar ook mag blijven werken Omdat ze echt blij met mij zijn.
Enrique: Dat is heel goed nieuws dit wil je eigenlijk wel bereiken met een stageplek.
Thomas: ja Ik ben er zelf ook heel blij mee.
Enrique: Als je terugblikt op je studententijd hoe zie jij dat dan voor je?
Thomas: ja toch wel lekker naar school gaan en zeker twee keer In de week op café.
Enrique: Vind je dat de leuke kant van student zijn?

Thomas: ja ja dat denk ik wel ik denk daar zelf nooit zoveel aan stress. Ik wil er het liefst zo min
mogelijk aan denken, weg ermee!
Enrique: oké Als we kijken naar een situatie wanneer jij uitgaat met je vrienden wat speelt er
dan eigenlijk allemaal in je hoofd. Waarom doe je dat?
Thomas: wanneer ik uitga doe ik dit eigenlijk voor afleiding je bent heel de week druk bezig
met school en dat kan je psychisch best wel uitputten. Ik heb dan het gevoel dat ik dan weer
even moet opladen door met mijn vrienden lol te hebben In de kroeg. De volgende dag voel je
dan wel iets minder maar je hebt het wel leuk gehad.
Enrique: oké dus je gebruikt de kroeg in zekere zin voor afleiding?
Thomas: Ja om even mijn gedachte van school te verzetten naar het nu, om even lol te hebben
en nergens aan te denken.
Enrique: dat kan ik begrijpen Ik vind het zelf ook fijn om even nergens aan te denken en gewoon lol te hebben met vrienden. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is voor studenten om de
druk even van zich af te Laten glijden.
Thomas: ja daar ben ik het volledig mee eens. Dat is zeker belangrijk.
Enrique: praat jij wel eens met vrienden of klasgenoten over de stress die je ervaart?
Thomas: nee eigenlijk niet daar bespreek ik meestal Alleen de leuke dingen mee.
Enrique: Wat zijn dan minder leuke dingen die je niet bespreekt met je vrienden of klasgenoten?
Thomas: ik praat eigenlijk nooit over mijn gevoelens of dus situaties wanneer ik veel stress ervaar. Ik wil de andere daar niet mee opzadelen. Dit zijn mijn problemen en Ik vind ook dat hij
bij mij moeten blijven.

Thomas: ja dat klopt Er zijn ook genoeg minder leuke kanten. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar in
op een hele nare locatie moeten wonen want er kwamen maar geen andere kamers in Breda
vrij. Ik had daar geen airco en geen verwarming en moest daar leven met mijn ramen open en
een elektrische verwarming.

Enrique: Waarom denk je dat dat bij jou moet blijven?

Enrique: bracht dat stress met zich mee?

Enrique: Dus als ik het goed begrijp wil je zelf de klachten en of gevoelens niet delen omdat je
bang bent wat anderen over je gaan denken?

Thomas: Ja ja echt best wel veel. Op den duur ben je er echt helemaal klaar mee om daar
steeds mee te moeten dealen.
Enrique: ja dat kan ik mij volledig voorstellen. Ervaar je nu dan ook wel eens stress?
Thomas: ik nu wel eens stress ervaar? Tuurlijk doe ik dat Ik ben nu bezig met afstuderen en dat
is ook heel erg lastig. Ik weet niet of ik het precies goed doe want ik krijg soms hele vage feedback van mijn begeleiders ik moet dus zelf een beetje uitvogelen of ik goed bezig ben. Daarnaast leef ik ook in twijfel. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Zeeland en Ik weet niet of ik in Breda
wil blijven wonen of in Hulst teruggaan leven. Ik heb hier in Breda dan al een baan aangeboden gekregen, Maar ik zou het ook zeker fijn vinden om terug in Hulst te gaan wonen dus ik zit
nog echt veel te twijfelen aangezien ik straks afgestudeerd ben.
Enrique: Dat is dan eigenlijk een beetje keuze stress wat je ervaart.

Thomas: Ik weet het niet precies, ik denk dat mensen dan altijd op een bepaalde manier over
mij gaan denken, dat ik een aansteller ben ofzo.

Thomas: haha nog nooit zo over nagedacht maar hier moet ik je wel gelijk geven.
Enrique: Ook hier heb ik uiteraard onderzoek naar gedaan en wat jij ervaart heet stigmatiseren. Hierdoor brandmerk je iemand omdat hij of zei klachten of gevoelens deelt met andere
die niet altijd even leuk zijn.
Enrique: Ik weet dat sommige studenten in zo’n mate klachten ervaren door stress dat ze uiteindelijk naar een psycholoog gaan. Hoe denk jij hierover?
Thomas: Ik ben zelf over het algemeen geen stresskip, dus ik heb geen ervaring met een psycholoog. Ik kan me wel voorstellen dat een student het heel moeilijk vindt om die stap te zetten. Toevallig hoorde ik van een klasgenoot dat hij naar de studentpsycholoog was geweest
omdat het echt niet goed ging met zijn afstuderen. Ik weet nog wel dat ik daar best wel van

schrok! Ik weet dat iedereen wel eens problemen ervaart, ik ook maar ik probeer het dan eerst
altijd zelf op te lossen. Nu ik er zo over nadenk dacht ik daar best wel op een negatieve manier
over, zovan; wow die heeft echt problemen.
Enrique: In eerste instantie heb je misschien niet gelijk door over hoe je over iemand denkt
bij de associatie van een psycholoog. Ik ben bezig met het ontwerpen van een installatie waar
studenten hun klachten die ze van stress krijgen door kunnen geven door middel van een brief
te schrijven. Deze brief zal dan geanalyseerd worden en dan komt het uiteindelijk op de Instagram pagina, allemaal op een anonieme wijze. Dit zou dan als een soort tussenstap dienen van
de student die problemen ervaart en de psycholoog.
Thomas: oh wat een tof idee! Zo maak je het wel gelijk bespreekbaar. Ik denk dan ook echt
dat de stap naar een psycholoog voor een student best wel zwaar is, dus dat is inderdaad een
mooie tussenstap.
Enrique: Dat is inderdaad de bedoeling van mijn project ja haha. Een belangrijk stuk is dan ook
de anonimiteit. Hoe denk jij daarover?
Thomas: Ik denk dat wanneer je het over persoonlijke dingen gaat hebben anonimiteit altijd
belangrijk is. Het is een goede manier om toch je verhaal te kunnen doen, maar dan ook er niet
raar op aangekeken te worden. Omdat ze niet weten wie het is. En ik denk ook echt dat veel
studenten met bepaalde klachten zitten die ze niet delen met anderen en dat is eigenlijk heel
onnodig. Als je dan veel van die soort problemen te weten kan komen en deze via instagram of
de installatie te delen, lijkt mij een hele goede manier.
Enrique: Hoe denk jij over Social Media en het bespreken van deze klachten?
Thomas: Dat lijkt mij een hele goede manier om jouw onderwerp onder studenten te brengen.
Ik weet dat ongeveer elke student actief is op social media dus als je ze zou moeten bereiken
dan zou ik het ook via Instagram doen.
Enrique: Ja zo dacht ik er ook over. Zou jij de installatie gebruiken als die bij jou op school zou
staan?
Thomas: Zoals ik al eerder zei denk ik dat heel veel studenten met dit soort klachten rondlopen. En ook denk ik dat heel veel studenten er over willen praten Maar het niet durven. Ik denk
dat ik jouw installatie wel zou gebruiken op school. Het is Alleen nog even de vraag hoe je dit
zo aantrekkelijk mogelijk maakt, ligt de dan aan de vormgeving of hoe wil je dat doen?
Enrique: Dat is iets voor bij het uitwerken van het concept, dat komt later pas in mijn traject
voor.
Thomas: oh oke!
Enrique: Hey Thomas ik merk dat we eigenlijk alle punten hebben besproken voor dit interview. Ik wil je bedanken voor je tijd.
Thomas: geen probleem hoor Ik ben benieuwd wat je uiteindelijk gaat opleveren. Succes!
Enrique: Thanks!

Extra diepgang
Celleste Extra diepgang

Ik praat er niet echt over met mijn vrienden of familie. Wel laat ik af en toe weten aan
mijn moeder en mijn vriendje hoe het met mij gaat. Soms moet je gewoon echt je ei
kwijt, maar aan anderen zal ik het nooit echt vertellen.
Waarom is het moeilijk om hierover te praten?
Ik ben sowieso geen prater, ik word er altijd te emotioneel van. Eenmaal ik begin te
huilen, komt er geen woord meer uit mijn mond. Aangezien ik vaak stress ervaar en
het eigenlijk een beetje een onderdeel van mij is geworden, vind ik dat moeilijk te
bespreken. En waarom ik het nou zo moeilijk vind, is omdat ik misschien nog niet echt
klaar ben om die spiegel voor me te houden. Ik durf die confrontatie niet aan te gaan.
Dus het delen met anderen is dan ook weer een te grote stap.
Ik heb wel vaker geprobeerd erover te praten, maar ik kreeg altijd het antwoord:
komt wel goed. Hier kan ik natuurlijk helemaal niks mee. Ook krijg ik altijd het gevoel
dat mensen zullen denken dat ik me aanstel en aandacht wil. Dus op den duur ben
ik gewoon gestopt met dingen zoals dit te delen. Ik vind het ook voelen alsof je je
blootstelt en je kwetsbaar opstelt. Die gedachte al, geeft mij een naar gevoel. Ik wil
helemaal niet zielig of aanstellerig overkomen. Ik wil juist sterk zijn en laten zien dat
het oké gaat (terwijl dat niet zo is).
Iedereen heeft wel eens iets, maar er wordt nooit echt aandachtig naar geluisterd.
Als je echt hulp wilt, dan beland je al gauw bij de psycholoog en dat vind ik redelijk
beangstigend. Om deze reden praten mensen er denk ik ook minder snel over.
Wat is ervoor nodig om jouw verhaal te delen wanneer je je rot voelt?
Een luisterend oor, maar ook iemand die jou gepast advies geeft. Ik heb vaak gehoord
dat je beter moet plannen en even de tijd voor jezelf moet nemen, maar dat lukt mij
echt niet. Het leven gaan door en de deadlines blijven staan. Je kan niet zomaar even
stoppen. Het zou fijn zijn als iemand echt in goede duidelijke stappen uitlegt hoe je
tewerk moet gaan.
Ook zou het enorm helpen om van anderen te horen hoe zij zich voelen, dat jij het niet
het allerergst hebt van iedereen.
Wanneer doe je dat het liefste?
In een vertrouwde omgeving met mensen die begrip kunnen tonen!
Wanneer doe je dat liever niet?
In een drukke omgeving, met mensen die ik amper ken. Maar eigenlijk ook met
mensen uit het dorp of klasgenoten. Ik zou me dan totaal niet op mijn gemak voelen.

Kwetsbaar opstellen:
Waarom denk jij je kwetsbaar op te stellen als jij je verhaal verteld?
Ik denk dat het voor de mens bijna een natuurlijk instinct is om te laten zien dat het
goed gaat en je echt aan het ‘thriven’ bent. Niets is minder waar, want iedereen gaat
door shit en niemands leven is perfect. Maar toch is die drang er om te laten zien dat
je helemaal geen slecht leven hebt. En eenmaal je vertelt wat er allemaal mis is in je
leven, dan gaan mensen al gelijk oordelen. Ik ben gewoon erg bang dat mensen over
mijn problemen gaan praten met anderen en het zo tegen mij kunnen gebruiken.
Daarom ben ik altijd heel er terughoudend en kijk ik de kat uit de boom. Pas als
iemand vertrouwd overkomt, dan zal ik me een klein beetje openstellen.
Hoe voelt het om je kwetsbaar op te stellen?
Eng! Je weet nooit echt hoe iemand erop zal reageren. Ook vind ik het sowieso niet
leuk als iemand mij komt troosten, omdat ik dan echt heel zielig lijk. Maar het is voor
mij niet iets aangenaams om me kwetsbaar op te stellen.
Wat betekend kwetsbaar opstellen voor jou?
Je problemen vertellen en laten merken dat het niet goed met je gaat.
Wanneer doe jij dit?
Als ik echt niet meer weet wat ik moet doen, maar vaak vertel ik dit dan alleen aan
mijn moeder en vriendje. Tegenwoordig durf ik wel meer ‘nee’ te zeggen tegen dingen
die niet goed zijn voor mijn mentale gezondheid en stress (vb. teveel werk in een
groepswerk op je nemen). Ook hier stel ik me kwetsbaar op door eigenlijk aan te geven
dat ik iets niet aankan.
En wanneer doe jij dit juist niet?
Als ik echt met iets zit wat niemand ervaart. Dan denk ik meestal dat toch niemand
hieraan kan ‘relaten’ en mij dus ook nooit zal begrijpen.
Wat heeft kwetsbaar opstellen als gevolg?
Mensen gaan roddelen, maar het kan soms ook wel positief zijn omdat er dan rekening
met je wordt gehouden. Alleen vind ik dit ook weer niet zo heel leuk, aangezien je dan
als een baby behandeld wordt, maar misschien ben ik gewoon te streng voor mezelf.

Thomas Loof Extra diepgang
Waarom deel je dat liever niet?
Ik denk omdat het heel persoonlijk is. Ik hang bepaalde persoonlijke dingen niet graag
aan de klok. Wanneer ik persoonlijke dingen deel stel ik mij kwetsbaar op en dat doe ik
niet graag.
Wat is ervoor nodig om jouw verhaal te delen wanneer je je rot voelt?
Als ik dan toch mijn verhaal moet doen wil ik dat wel doen met iemand met een goed
luisterend oor. Het liefst iemand die ik heel goed ken, zoals mijn ouders of mijn vriendin. Ik merk zelf wel dat je door alcohol ook wat losser komt, dus een glaasje sterk mag
erbij haha.
Wanneer doe je dat het liefste?
Als ik echt met iets zit waar ik sturing nodig in nodig heb, dus het gevoel heb dat ik het
echt niet alleen op kan lossen dan zou ik het wel willen doen. Buiten dat lijkt het mij
wat overbodig.
Wanneer doe je dat liever niet?
Ik doe het sowieso liever niet wanneer er mensen zijn die ik niet zo goed mag. Of van
die gasten die zo alfa willen zijn, daar heb ik echt een hekel aan. Laatst was er bijvoorbeeld een onbekende gozer in mijn huis en dat was zo’n alfa mannetje. Probeerde
overal de beste in de zijn en had hele grote praatjes. Nou bij zo iemand kan ik me dus
niet kwetsbaar opstellen omdat hij dan het idee krijg dat ik een mietje ben ofzo.

Kwetsbaar opstellen:
Waarom denk jij je kwetsbaar op te stellen als jij je verhaal verteld?
Je geeft je toch op een manier bloot. Je laat je imperfecties zien en dat doe ik niet
graag. Ik wil graag een voorbeeld zijn, en daarin ook de beste versie van mijzelf zijn.
Hoe voelt het om je kwetsbaar op te stellen?
Als ik me kwetsbaar opstel voel ik me eigenlijk best wel zielig. Daarom doe ik het ook
niet vaak. Dan denk je zo veel aan je eigen imperfecties dat je soort van onzeker wordt.
Wat betekend kwetsbaar opstellen voor jou?
Het kunnen aangeven van je eigen imperfecties die je normaliter niet zou laten zien.
Wanneer doe jij dit?
Op momenten dat ik echt onzeker van mezelf ben maar toch iets moet presteren. Dan
zeg ik altijd wel dat ik het niet kan en dat ik er hulp bij nodig heb. En dit doe ik dan om
bepaalde verwachtingen van andere te ontkrachten. Dat niemand teleurgesteld wordt.
Maar alsnog gebeurt dat echt niet vaak!
Ik was laatst aan het gamen bij vrienden, wat ik niet vaak doe. Ik ben daar dan ook helemaal niet goed in maar dat laat ik dan wel eerst merken door het te zeggen. Zo krijgen mijn vrienden een bepaald beeld van mijn game kunsten waardoor het eigenlijk

alleen maar mee kan vallen en haal ik meestal wel de verwachtingen van anderen.
En wanneer doe jij dit juist niet?
Wanneer ik nieuwe mensen leer kennen stel ik me zeker niet kwetsbaar op omdat dat
eigenlijk een soort sulligheid kweekt ofzo. Je wilt overkomen als iemand die sterk in
zijn schoenen staat en weet wat hij wil, niet als iemand die zichzelf gelijk blootgeeft.
Wat heeft dat blootgeven dan als gevolg?
Ik krijg dan altijd een beetje de indruk dat diegene in veel dingen niet goed is ofzo, en
dan komt diegene wat onzeker over. Onzeker overkomen is vind ik niet echt een goede
eigenschap.

Enrique Wauters
voor

welzijn van
studenten.

