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De feestdagen staan voor de deur 
Nu het december is, zijn de dagen korter en kan eenzaamheid opspelen. Of we ervaren (meer) stress 
omdat er nog veel geregeld moet worden met de feestdagen voor de deur. De nieuwe maatregelen 
zorgen misschien ook voor meer onzekerheid of somberheid. Wanneer de angstige en depressieve 
gevoelens toenemen, kun je zelf actie ondernemen om de kans op terugval te verkleinen. 
Bijvoorbeeld door bewust een moment te nemen om iets voor jezelf of anderen te doen. Denk aan 
iemand die dichtbij je staat een berichtje of kaartje sturen om in contact te blijven of wat meer 
tijd nemen voor jezelf in de vorm van beweging of ontspanning.  
 
Binnen het StayFine onderzoek hebben we de StayFine app gemaakt om herstelde jongeren te 
helpen zich te versterken tegen terugval. Of de app werkt, daar willen we samen met jongeren van 
13-21 jaar achter komen. We zoeken nog steeds deelnemers die geen terugkerende angst of 
depressie willen en de app gratis willen testen. Als professional kan je bij afronden van een traject 

jongeren wijzen op het StayFine onderzoek. Folders over het onderzoek zijn gratis te downloaden 

via www.stayfine.nl/over-het-onderzoek/.  
  
Tevens kunnen jongeren zichzelf aanmelden via de site: www.stayfine.nl/aanmelden/  
   
 

http://www.stayfine.nl/over-het-onderzoek/
http://www.stayfine.nl/aanmelden/


 
StayFine op congressen, festivals en in de media 
De afgelopen maanden zijn we veel op pad geweest om StayFine onder de aandacht te brengen. Zo… 
 

1. …Zijn we aanwezig geweest bij het festival voor jongeren ‘Ready to Connect’ in Tivoli Utrecht; 
2. …Hebben we gepresenteerd op congressen: NedKAD hardnekkig of therapieresistent 

(https://nedkad.nl/voor-professionals/invitational-conference/nedkad-conferentie-
hardnekkig-of-therapieresistent/), op het VGCT najaarscongres 2021 we’re only human en op 
een congres van onderzoekers binnen de experimentele psychologie (EPP). 

3. …En heeft onze ambassadrice Claire Veldkamp in het tijdschrift Gezond Leven Kan (GLK) 
aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid van jongeren. Je vindt in de afbeelding 
hierboven het interview.  

 
We zijn over de helft!  
De aanmeldingen voor het onderzoek blijven binnenstromen. De teller staat inmiddels op 1287 
aanmeldingen. 158 jongeren hebben toegezegd mee te doen aan het onderzoek, wat betekent dat 
we over de helft zijn. Daar zijn we SUPER blij mee! We zoeken nog iets minder dan 100 jongeren 
om tot de 254 deelnemers te komen.  

 
 
Om die laatste jongeren te vinden, zetten we in op: 

- Online werven via social media 
- Werven via professionals (wervingspakketten zullen zeer binnenkort opgestuurd worden) 

https://nedkad.nl/voor-professionals/invitational-conference/nedkad-conferentie-hardnekkig-of-therapieresistent/
https://nedkad.nl/voor-professionals/invitational-conference/nedkad-conferentie-hardnekkig-of-therapieresistent/


- Het benaderen van jongeren die zich eerder hebben aangemeld en toen nog niet geschikt 
waren. We checken opnieuw of het onderzoek bij ze past op dit moment.  

 
Bedankt 
We zijn erg blij met de inzet van verschillende studenten, onderzoeksassistenten en stagiaires 
binnen ons project. Jullie zijn de superhelden van het onderzoek, naast de jongeren zelf natuurlijk. 
Namens het projectteam bedankt voor jullie inzet de afgelopen en de komende periode!  
 
Met een groepje onderzoekers (zie onder) hebben we in oktober een uitje gehad om de periode af 
te sluiten. Dat was erg gezellig!  

 
 
We zijn blij om te merken dat er ook weer veel nieuwe studenten zijn aangehaakt om mee te 
helpen om alle (nieuwe) deelnemers te bereiken en te interviewen. Benieuwd wie deze studenten 
zijn? Ze stellen zich binnenkort voor op onze Instagram-pagina. 

 
Heb je suggesties of vragen voor het StayFine team? We vinden het leuk om van je te horen. Je kunt 
ons bereiken via info@stayfine.nl of app of bel ons via de StayFine lijn: 06-13902366. 
  
Vriendelijke groeten,  
het StayFine team 
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