Maa
het verskcjhiijl?

Psychische problemen kunnen het hele
leven van een persoon beïnvloeden:
onderwijs, het vinden en behouden van
een baan, het vormen van sociale relaties,
het je houden aan regels of afspraken.

WAAROM ZOU IK DE CURSUS VOLGEN?
Na het volgen van de cursus:
• begrijp je meer over de factoren die een grote impact hebben op
psychische gezondheid;
• heb je vaardigheden geleerd die je in het dagelijkse leven kunt gebruiken zoals
het herkennen van signalen en symptomen van psychische problemen;
• weet je dat je mensen naar de juiste hulp kunt verwijzen;
• weet je wat je moet doen als iemand in een crisis verkeert.
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van de cursus:
• meer bewustzijn creëert rond psychische gezondheid;
• het stigma rond psychische problemen vermindert;
• de kennis over psychische problemen vergroot en het beter omgaan met
deze problemen bevordert;
• mensen stimuleert om het gesprek met iemand aan te gaan die mogelijk
psychische problemen heeft;
• vroege interventie bevordert waardoor herstel mogelijk wordt.
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En de crisissituaties:
• Suïcide en suïcidale gedachten
• Zelfbeschadiging
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• Ernstig psychotische toestand

MARION DEL PRADO
“De cursus is maatschappelijk heel erg
nodig. We moeten veel meer weten
over psychische aandoeningen, want
het zal je kind maar zijn dat depressief
is en je weet er niet genoeg van; dan is
deze cursus heel zinvol en nuttig voor
iedereen.”

• Ernstige gevolgen van alcoholof drugsmisbruik

psychische problemen die er zijn, is de
drempel om contact te maken of hulp
te zoeken hoog. MHFA kan helpen deze
drempel te verlagen om zo in een vroeg
stadium passende hulp te zoeken en te
vinden.
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CIJFERS
Meer dan 40% van de Nederlandse
bevolking voldoet aan de criteria van
een psychiatrische diagnose op enig
moment in hun leven. Zo’n 75% van
de mensen met psychische problemen
ervaren de eerste keer klachten vóór
het eenentwintigste levensjaar.
Ongeveer 20% van werkend Nederland
heeft psychische problemen zoals
angst of depressie.

ROB KUITEN
“Gisteren voor het eerst het actieplan
MHFA kunnen toepassen. Op de brug
over de snelweg zag ik een vrouw
ineengedoken langs de reling zitten.
Auto gedraaid en teruggereden. Door
problemen zag ze geen heil meer in
het leven. Samen met een andere
voorbijgangster rustig met de vrouw
gesproken totdat de politie kwam. Ik
ben blij dat ik de cursus MHFA gevolgd
had en wist wat te doen. Ik ben heel
blij dat het goed afgelopen is.”

De cursus is voor iedere volwassene
moment in zijn leven met psychische
problemen te maken krijgt; in je privé
omgeving, in je vriendenkring of tijdens

verlengd.

.

MEER WETEN?
Op www.mhfa.nl vind je een overzicht
van onze producten en onze actuele
cursussen per regio.

je werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
functionarissen zoals medewerkers
van woningcorporaties, kappers,
sportcoaches, docenten, managers,

geldigheid van je certificaat met drie jaar

MHFA APP
Er is een gratis MHFA app beschikbaar
voor Android en iOS met daarin handige
richtlijnen en meer informatie over MHFA

verzuimbegeleiders, receptionisten/balieen loketmedewerkers, winkelpersoneel,
buschauffeurs, treinconducteurs,
thuiszorgmedewerkers, begeleiders
van tal van vrijetijdsbestedingen zoals
bijvoorbeeld voetbaltrainers, vrijwilligers
in buurthuizen, brandweerlieden,
vrijwillige hulpdiensten etc.; kortom
iedereen krijgt weleens te maken met
iemand die psychische problemen heeft.
Het herkennen van signalen en weten
hoe je hier op een goede manier op
kunt reageren, maakt dat je veel kunt
betekenen voor een ander.

Op de website kun je zien welke partner
ONLINE CURSUS MENTALE
GEZONDHEID
Een (naar schatting) vier uur durende
online cursus waarin je inzicht krijgt in
en bewustzijn op mentale gezondheid
en stigma. Je ontvangt basiskennis over
de meest voorkomende psychische
problemen en je leert te vertrouwen op
jezelf om een ander te ondersteunen.
Ook leer je oog te hebben voor zowel
je eigen mentale gezondheid als voor
die van een ander. Deze online cursus
is een mooie voorbereiding op een
van de MHFA-cursussen.

aanspreekpunt is in jouw regio en hoe je
je kunt aanmelden.
Bedrijven en organisaties kunnen zich
aanmelden voor groepscursussen.
Een informatief gesprek kan geheel
vrijblijvend aangevraagd worden.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Emergis preventie
T: (0113) 26 71 43

