@ease opent in Heerlen

Thérèse van Amelsvoort

HERVORMING
Een succesvolle tussenstap, zo blijkt ruim tien jaar na de opening
van de eerste vestiging in Australië. Inmiddels zijn er ruim honderd
centra in tientallen steden en hebben Denemarken en Ierland het
voorbeeld gevolgd. Samen met collega’s in Amsterdam lanceerde
Thérèse van Amelsvoort het idee in Nederland. ‘We zijn ook hier
dringend toe aan een hervorming van de huidige hulpverlening. Veel
jongeren kampen met problemen waarvoor ze geen hulp krijgen.
Ze worden niet eens bereikt. Volgens cijfers blijft driekwart van de
jongeren met problemen onder de radar. Met verschillende partijen
hebben we het initiatief genomen om een Nederlandse variant van
Headspace te introduceren.’
ERVARINGSDESKUNDIGEN
Januari 2018 was het zover. De eerste vestiging opende aan de
Bogaardenstraat in Maastricht. Met het karakter van een gezellige
huiskamer. Er is koffie, een sapje, wifi, muziek. Geen loketten,
geen mensen in witte jassen. Wel plekken om rustig te praten met
vrijwilligers, onder wie veel jongeren. ‘Vaak ervaringsdeskundigen,
jongeren die de sociale druk herkennen, de onzekerheid, de stress.
Logisch. Rondom je achttiende begint de levensfase waarin veel
belangrijke, soms stressvolle gebeurtenissen plaatsvinden. Eerste
liefde, er moet een diploma gehaald worden, een studiekeuze
gemaakt, werk gezocht, de puberteit speelt nog, omgaan met geld is
lastig, drugs en alcohol zijn verleidelijk. Dat alles terwijl het brein nog
volop in ontwikkeling is.’

Inloopwoonkamer zonder drempels, anoniem en gratis

@ease: voor jongeren
door jongeren

Precies twee jaar geleden opende de eerste Nederlandse vestiging van @ease de deuren in Maastricht. Een plek waar
jongeren tussen de twaalf en vijfentwintig hun hart kunnen uitstorten, om raad vragen of gewoon welkom zijn voor een
gesprek. Anoniem, gratis, zonder wachtlijst en zonder verwijzing. En indien nodig, dan is professionele hulp beschikbaar.
Door Jos Cortenraad | Fotografie Henry Peters

Headspace is de naam van de Australische voorloper, maar na
overleg met jongeren zelf werd gekozen voor @ease in Nederland.
Veelzeggend, aldus professor Thérèse van Amelsvoort, een van de
drijvende krachten achter het inloophuis voor jongeren. ‘Belangrijk is
dat jongeren zich op hun gemak voelen, at ease dus. Geen drempels
ervaren om binnen te lopen als hen iets dwars zit. Eenzaamheid,
liefdesverdriet, somberheid, studiestress, een verslaving; práát erover.
Praten lucht vaak op, maar je hebt niet altijd iemand bij wie je terecht
kunt. Of je schaamt je en wilt vrienden of ouders niet lastigvallen. Dan
is @ease er. Niets moet. Er zijn leeftijdsgenoten die luisteren. En het
kan een stap zijn richting professionele hulp. Met @ease willen we
in de eerste plaats voorkomen dat jongeren in de problemen raken,
afhaken in hun studie of werk, psychisch vastlopen. Er zijn zo veel
jonge mensen die het overkomt, één op de vier, vijf. En het lijken er
steeds meer te worden. We moeten die trend keren.’
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DREMPELS
Jongeren die psychisch in de verdrukking raken, het is een wereldwijd
gegeven. De druk op de zorg neemt toe, de wachtlijsten groeien
en volgens de statistieken krijgen veel jongeren met (potentiële)
problemen niet de hulp die ze nodig hebben. ‘Om allerlei redenen’,
zegt psychiater en onderzoeker Thérèse van Amelsvoort, in Londen
opgeleid en in 2012 van Amsterdam naar Maastricht verhuisd om
aan de Universiteit Maastricht de leerstoel Transitiepsychiatrie te
combineren met een baan als psychiater bij Mondriaan en het
Maastricht UMC+. ‘Vaak durven ze de stap naar de hulpverlening
niet te zetten: bang om zich bloot te geven, bang voor eventuele
kosten en stigma. De drempels zijn te hoog. In Australië is met succes
een soort tussenstap in de hulpverlening gecreëerd: Headspace. Een
plek waar jongeren gewoon kunnen binnenlopen als ze hulp nodig
hebben of willen praten.’

BEHOEFTE
De vrijwilligers luisteren en schakelen indien nodig met de
professional die altijd in huis is. ‘In het eerste jaar was de aanloop
nog niet zo groot, maar we merken nu dat jongeren ons steeds
beter weten te vinden. Dat er behoefte is, is evident. Zeker in een
studentenstad als Maastricht. Vooral buitenlandse studenten weten
de weg niet altijd in ons zorgstelsel, hebben geen idee bij wie ze
moeten aankloppen. Ook Nederlandse studenten en jongeren weten
dat niet altijd. En ze durven vaak niet. De drempels zijn eigenlijk nog
hoger dan we dachten. In de regio Heerlen, waar begin 2020 een
centrum opent, liggen de accenten weer anders. Ik heb wel het idee
dat @ease steeds bekender wordt. Het begin is er.’
WETENSCHAPPELIJK
Inmiddels is de tweede @ease geopend in Amsterdam. Heerlen
en nog een Amsterdamse vestiging volgen begin 2020. Net als in
Maastricht betalen ook hier de gemeenten de huisvestingskosten.
Verder drijven de centra op vrijwilligers, stellen de betrokken
zorginstellingen professionele mensen voor een aantal uren
beschikbaar en worden overige kosten gedekt met donaties en
sponsoring. Missie geslaagd, zou je zeggen, nu doorpakken. Thérèse
van Amelsvoort glimlacht. ‘Zo eenvoudig is het niet. We leiden
vrijwilligers op, inrichting is kostbaar en we willen er uiteraard ook

Jordy Clemens is namens de SP wethouder in Heerlen en onder meer
verantwoordelijk voor jeugdzorg. Hij is ‘blij en trots’ met de komst van
@ease naar zijn stad. ‘Zeker’, zegt hij. ‘Steeds meer jongeren doen een
beroep op de zorg. We willen hen zo snel en goed mogelijk helpen.
Het bestaande aanbod met onder andere JENS is uitstekend, maar @
ease is een welkome aanvulling. Heel laagdrempelig, gebaseerd op het
principe jongeren helpen jongeren. Hier loop je makkelijk naar binnen,
zonder recept, verwijzing of wat dan ook. Er is altijd iemand om mee
te praten en er is ook altijd een professionele zorgverlener aanwezig
mocht dat nodig zijn. Bij @ease kan snel geschakeld worden naar een
behandelaar in de ggz. De lijntjes zijn heel kort.’
De derde vestiging van @ease in Nederland wordt binnenkort geopend.
In het voormalige CBS-gebouw, dicht bij het centrum van de stad, op
loopafstand van het station. De gemeente Heerlen betaalt de huur.
‘Makkelijk toegankelijk voor iedereen in Parkstad, maar ook weer niet
direct in het oog springend. Jongeren moeten zich vrij en veilig voelen
om naar binnen te lopen. Ons streven om de jeugdzorg laagdrempelig
te maken is met @ease weer een stapje dichterbij.’
wetenschappelijk onderzoek aan koppelen. We willen bewijzen dat
deze aanpak op de lange termijn succesvol is. Minder jongeren met
psychische problemen, minder beroep op de toch al overbelaste
zorg. Niet voor niets heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ons
een startsubsidie gegeven. Die is echter op en juist nu willen we
aan de slag met data. We willen de jongeren die bij ons geweest
zijn volgen. Er is nog zo veel te doen. We kijken wat we kunnen
verbeteren, of we de hulpverlening kunnen uitbreiden.’
ONDERZOEK
Werk voor de betrokken vakgroep van het Maastricht UMC+ en
voor promovendi. De eerste promoveert volgend jaar op het eerste
onderzoek: de eerste resultaten van @ease. ‘Voelen de jongeren
zich ook echt beter na het contact met een van onze centra? Op de
lange termijn hopen we dat door een vroege signalering jongeren
eerder geholpen worden waardoor ernstige gevolgen voorkomen
kunnen worden. Dat betekent weer minder ziekteverzuim ook en
dus economisch voordeel. Al die onderzoeken zijn kostbaar. Daarom
zijn extra fondsen van bijvoorbeeld Jonge brein onderzoekfonds
Limburg absoluut nodig en zeer welkom.’
@ease is gevestigd aan de Bogaardenstraat 35 in Maastricht en
in januari 2020 in Heerlen in Carbon6, het vroegere CBS-pand
aan de Kloosterweg 1. Meer informatie op www.ease.nl.

@ease is voor een groot deel afhankelijk van donaties. Het centrum wordt hierbij ondersteund door Jonge brein
onderzoekfonds Limburg. Dit fonds richt zich op taboe- en stigmadoorbreking en maakt zich sterk voor wetenschappelijk
onderzoek van de vakgroep Neurologie, Psychiatrie & Neuropsychologie van het Maastricht UMC+.
Wilt u @ease in Limburg steunen? Dan kan dat door een bijdrage over te maken op bankrekening NL11 INGB 0657 5268 35
van Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Of kijk op www.jongebreinonderzoekfonds.nl onder Schenken en nalaten.
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