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Stagiaires bij Bureau Studentenartsen 
Contacten met wetenschappelijke afdelingen van 
universiteiten kunnen gemakkelijk tot een kruisbestuiving 
leiden: Zij staan in het centrum van actuele 
onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen en wij kunnen 
vanuit de praktijk een waardevolle bijdrage leveren. Verder 
hebben we tevens de competenties om op te leiden, zowel 
Frans Meijman als Claudia van der Heijde hebben 
ruimschoots ervaring met het begeleiden van bachelor- en 
masterstudenten. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot het 
aantrekken van 5 bachelor studenten Gezondheidsweten-
schappen en Gezondheid & Leven (VU). Hier een 
samenvatting van het onderzoek en de resultaten.  
 

 
Soraya Amir en Suheda Yeginer 
 
Suheda Yeginer en Soraya Amir: Evaluatie van de 
Studentengezondheidstest 
Studenten ervaren een slechtere gezondheid dan leeftijds-
genoten die niet studeren. Uit onderzoek komt naar voren 
dat studenten een lagere kwaliteit van leven en vaak een 
slechte ervaren gezondheid hebben. Bureau Studenten-
artsen is het project stoplichten gestart om studenten de 
mogelijkheid te geven om in een vroeg stadium 

gezondheidsklachten bij zichzelf te herkennen en mogelijke 
oplossingen aangereikt krijgen. Voor dit onderzoek is de 
studentengezondheidstest bij een groep van 17 studenten 
afgenomen, die tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn. Deze 
studenten hebben zowel hun ervaringen als verwachtingen 
over de studentengezondheidstest gegeven tijdens een 
diepte-interview. Resultaat is dat studenten de test als 
nuttig ervaren. Ondanks het gegeven dat studenten op de 
hoogte zijn van bepaalde gezondheidsklachten, waardeerd-
en zij de test met de daarbij horende terugkoppeling. Het 
leidde tot meer bewustzijn en ze horen graag hoe ze ervoor 
staan t.o.v. studiegenoten. Daarnaast helpt de test de 
student om nog niet gerealiseerde gezondheidsklacht en de 
gevolgen hiervan voor de gezondheid herkenbaar te maken.  
 

 

Suzanne Nieuwenhuis 
 
Suzanne Nieuwenhuis : Evaluatie van het onderdeel 
psychische gezondheid van de studentengezondheidstest  
Uit onderzoek onder studenten van de UvA is gebleken dat 
20% zich somber voelde en 16%  aangaf soms liever dood te 
zijn. Studenten blijken tevens problemen liever voor zich te 
houden en tonen hun kwetsbaarheid liever niet. Ook rust er 
een taboe op de onderwerpen zelfmoord en depressie. In 
dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van het 
onderdeel psychische gezondheid van de test. Het 
onderzoek gaat uit van een emotioneel-moralistisch kader. 
Bij zeven respondenten werd een open interview gehouden 
met een vaste interviewleidraad. Vragen uit de schalen 
angst, depressie en zelfmoord en zowel de positieve als 
negatieve terugkoppeling werden aan de respondenten 
voorgelegd. Niet alleen werden afbeeldingen van een rood- 
en groen stoplicht getoond, ook werd aan de respondenten 
zowel expressionistische als abstracte kunst voorgelegd en 

http://www.studentenartsen.nl/


twee abstracte foto’s.  Bij de vragen, de terugkoppeling en 
de beeldtaal werd de studenten gevraagd welke emotie 
werd opgeroepen. Een aantal respondenten gaf in dit 
onderzoek aan te kampen te hebben met psychische 
klachten (n= 4). Bij zowel de vragen als de feedback 
kwamen talloze emoties naar boven die niet zonder meer in 
een moralistisch kader geplaatst konden worden. De meest 
genoemde emoties bij de vragen waren: angst, bang, 
schaamte en schuld. Bij de terugkoppeling kwamen de 
emoties bang, angst, opluchting en schaamte naar voren. 
Deze emoties zouden studenten niet terug willen zien in de 
vragen, tenzij er in de toekomst een tweede laag wordt 
aangebracht in de vragenlijst. Wel zouden de studenten 
deze emoties terug willen zien in de feedback. Alle 
respondenten vonden de afbeelding van een stoplicht 
duidelijk, wel ervoeren sommige respondenten dit als 
kinderachtig. Ook gaven twee respondenten die psychische 
problemen in het verleden hadden gehad aan, dat het 
gebruiken van een rood stoplicht bij de negatieve feedback 
mogelijk studenten nog negatiever stemt. Een positieve 
benadering zou op het gebied van psychische klachten 
beter zijn bij deze doelgroep, zij kozen dan ook voor een 
positievere afbeelding bij de negatieve feedback.  
 

 

Karlijn Verkleij en Marlijn van Giersbergen 

Marlijn van Giersbergen: Participatie en respons onder 
HvA studenten bij een gewichtsinterventie 
Gewichtstoename onder beginnende studenten is een 
bekend fenomeen. Vooral studenten die op kamers gaan en 
lid worden van een studentenvereniging lopen risico op 
gewichtstoename. Hier is uitgebreide literatuur over 
bekend. Het regelmatig monitoren met een weegschaal 
heeft potentie gewichtstoename tegen te gaan. De vraag in 
dit onderzoek is of studenten in beginsel geïnteresseerd zijn 
om te participeren en te blijven participeren (welke 
factoren beïnvloeden uitval tijdens de interventie)  
De studenten zijn benaderd via verschillende wegen 
(facebook, annonces op hogescholen en via via). Van deze 
studenten werden kenmerken verzameld over o.a. 
eetgewoontes, bewegingspatroon en drankgebruik. De 
interventie bestond uit 1x per week het gewicht doorgeven 
en terugkoppeling ontvangen over gewichtstoe- of afname 
t.o.v. de gehele onderzoeksgroep gedurende 3 weken.  
Er zijn 14 studenten geweest die hebben geparticipeerd en 
gerespondeerd. Van deze 14 zijn er 9 lid van een 
studentenvereniging en 5 niet. Pas bij de derde terug-
koppeling zijn er drie studenten die niets hebben laten 
weten, dus daar is een uitval van 21%. Deze uitvallers 
waren allemaal lid van een studentenvereniging. Alle 
studenten die deelnamen aan het onderzoek waren 

uitwonend. Participatie viel tegen en kan worden verhoogd 
door actiever te werven. Als studenten participeren 
responderen zij meestal gedurende een langere periode. 
Hiervoor hebben zij verschillende motivaties zoals 
persoonlijke bewustwording van de gezondheid en 
interesse in het onderzoek. 
 
Karlijn Verkleij: Anticonceptie en kinderwens bij studenten 
in het tertiaire onderwijs 
Dit onderzoek bouwt voort op een onderzoek dat in 1983 
werd uitgevoerd door Bureau Studentenartsen. Toen bleek 
dat als studenten met problemen over hun anticonceptie 
op het spreekuur kwamen op de achtergrond een 
onbewuste kinderwens een rol kon spelen. Studenten zijn 
biologisch gezien in de meest gunstige fase om kinderen te 
krijgen, maar stellen een eventuele kinderwens vaak uit. 
Wat betekent dit voor het anticonceptie gebruik van 
studenten en wat voor problemen doen zich voor op dit 
gebied? Welke overwegingen maken studenten bij het 
kiezen van een bepaald anticonceptiemiddel? Zoals 
gebruiksgemak, tijdsduur, pijn, samenwerking bedpartner 
etc. En aan welk adviezen en inbreng van de huisarts bij de 
keuze voor een anticonceptiemiddel hebben studenten 
behoefte, en aan welke begeleiding bij het gebruik van 
anticonceptie? Dit wordt onderzocht aan de hand van een 
13 tal interviews met studenten. Het eindproduct van deze 
studie is een enquête die onder een grotere groep 
studenten kan worden afgenomen. Resultaten dienen 
uiteindelijk handvatten te bieden aan de studentenartsen. 
Tevens is het interessant het onderwerp te bezien in de 
huidige tijdgeest t.o.v. 30 jaar geleden. 
 
Toekomstige acties 
Na evaluatie blijkt dat het begeleiden van studenten de 
praktijk zeker wat kan opleveren. Het idee bestaat dus om 
door te gaan met het begeleiden van stagiaires. Er wordt 
gestreefd naar continuering van de contacten met 
Gezondheidswetenschappen aan de VU m.b.t. de bachelor 
afstudeerstages. Maar ook het begeleiden van 
afstudeerstages van masterstudenten is denkbaar 
Daarnaast zijn tevens al contacten gelegd met Henk van 
Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde AMC om 
studenten geneeskunde te gaan begeleiden. 
Vanzelfsprekend hebben voor de praktijk relevante 
onderwerpen prioriteit. In september wordt overleg 
gepleegd met de stagecoördinator huisartsengeneeskunde,. 
Peter Vonk bracht eerder al een aantal mogelijke 
onderwerpen in: o.a. Psychotherapie in de huisartspraktijk; 
Internet en consultvoering; IBS en Ketotifen; PCO en 
Coeliakie; Strategie om patiëntengroepen te controleren; 
Migraine en therapie. Deze vragen om verdere toespitsing. 
Extra ideeën voor onderwerpen voor wetenschappelijke 
stages die relevant zijn voor onze praktijk van medewerkers 
HOT/BSA zijn welkom.  
 
 
Claudia van der Heijde, 
Peter Vonk 
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