Iedereen
verdient het
om zich goed
te voelen

strong teens & resilient minds

STORM stimuleert zelfvertrouwen, weerbaarheid
en veerkracht bij jongeren

Investeer in je eigen
mentale gezondheid

“Jarenlang durfde ik niemand
te vertellen waar ik mee zat, uit
angst om als een gestoorde gek
gezien te worden. Ik duwde mijn
gevoelens weg, maar daardoor
ging ik me juist nog rotter
voelen. Je bént niet gek als je
je rot voelt en je bent ook zeker
niet de enige. Als je erover praat,
krijg je hulp.”

Iedereen heeft weleens een dipje, maar 37.000 jongeren in Nederland raken hun
rotgevoel heel moeilijk kwijt. Daarom is er STORM MBO. Scholen, GGD en hulpverleners
willen er samen voor zorgen dat álle jongeren goed in hun vel zitten. Investeer jij ook in

Evy (20)

je eigen mentale gezondheid?
Wat doen we?
Samen met de GGD geven we uitleg over
STORM en vragen we studenten om een
vragenlijst in te vullen. Dit doen we om
(beginnende) somberheid en suïcidaal gedrag
op te sporen. Het invullen beslaat 30 minuten
en vindt plaats tijdens de les.

En daarna?
Naar aanleiding van het invullen van de
vragenlijst, geeft gemiddeld geeft 10% van

de studenten aan last te hebben van
(beginnende) depressieve gevoelens.
Met deze studenten gaan we graag in
gesprek om te bespreken wat helpend en
nodig kan zijn.
Jongeren die uit de vragenlijst mogelijk als
suïcidaal naar voren komen, worden binnen
48 uur benaderd voor een gesprek, en
ook hierbij bespreken we wat nodig en
helpend zou kunnen zijn om deze klachten
te verminderen.

Feiten & Cijfers

STORM staat voor strong teens and resilient minds
(sterke tieners en veerkrachtige gedachten). We willen jongeren
helpen zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen.

• Elk jaar heeft 20% van alle jongeren weleens last van sombere periodes
• Elk jaar wordt bij 4% (37.000 jongeren) een depressieve stoornis vastgesteld
• Gemiddeld duurt een depressieve periode 6 maanden, bij 20% duurt een
depressie langer dan twee jaar
• Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.
In 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar
slechts 25% was bekend bij de hulpverlening
• Na herstel van de eerste depressie is de kans op een terugkeer binnen twee jaar
40%. Daarna is de kans op een derde episode 70% en op een vierde 90%
• Bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd
• Veel mensen herstellen van een (beginnende) depressie! Tijdige behandeling
voorkomt een depressie in de volwassenheid.

Wilt u meer weten over STORM?
Neem dan contact op met programmaleiders
Rian van den Boogaart:
hjm.boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl of T 0492 84 8001
Sanne Rasing:
spa.rasing@ggzoostbrabant.nl of T 0412 84 7001
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