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Mental Health First Aid is an effective public health intervention for 
improving knowledge, attitudes, and behavior: a meta-analysis.  
 
Hadlaczky, G., Hokby, S., Mkrtchian, A., Carli, V., & Wasserman, D. (2014).  
 
Int Rev Psychiatry, 26(4), 467-475. doi:10.3109/09540261.2014.924910 
 

Samenvatting 
 

Mental Health First Aid (MHFA) is een gestandaardiseerd psycho-educatie programma dat ontwikkeld is 
om burgers beter in staat te stellen om mensen met psychische gezondheidsproblemen te benaderen, 
steunen en verwijzen door het verbeteren van kennis, attitudes en gedrag van de deelnemers.  

 
Dit artikel doet verslag van een meta-analyse waarin resultaten van eerder uitgevoerde effectstudies 
naar MHFA samen worden genomen om een betere inschatting te kunnen maken van de overall-
effecten van MHFA op deelnemers aan de cursus. 
 
Via een systematisch literatuuronderzoek zijn vijftien relevante artikelen geïdentificeerd.  
Gestandaardiseerde effectgroottes zijn berekend voor drie verschillende uitkomstmaten: verandering in 
kennis, attitudes, en hulpgedrag. De resultaten van de meta-analyse voor deze uitkomstmaten zijn 
gemiddelde effectgroottes. 
 
De resultaten tonen aan dat MHFA de kennis over psychische gezondheid van de deelnemers verhoogt, 
hun negatieve attitudes vermindert, en steunend gedrag jegens individuen met psychische 
gezondheidsproblemen verhoogt.  
 
Conclusie 
Het MHFA programma wordt aanbevolen voor inzet in de publieke gezondheidszorg en lijkt een 
veelbelovende methodiek om het stigma rond mensen met psychische aandoeningen te verminderen. 
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Youth mental health first aid: a description of the program and an initial 
evaluation  
 
Kelly, C. M., Mithen, J. M., Fischer, J. A., Kitchener, B. A., Jorm, A. F., Lowe, A., & Scanlan, C. (2011). 
 
Int J Ment Health Syst, 5(1), 4. doi:10.1186/1752-4458-5-4 
 
Meer informatie: https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-4458-5-4 
 

Samenvatting 
 

Achtergrond 
De adolescentie is de tijd waarin psychische aandoeningen het vaakst beginnen. De helft van alle 
mensen die ooit een psychische aandoening hebben, ervaart de eerste episode daarvan voor zijn 18e 
jaar. Een vroeg begin van de psychische aandoening is een significante voorspeller voor toekomstige 
episodes. Adolescenten en jongvolwassen hebben echter minder de neiging dan de algemene bevolking 
om hulp te zoeken of te ontvangen voor een psychische aandoening. De kennis en attitudes van 
volwassen in de omgeving van een adolescent bepalen of wel of geen hulp wordt gezocht, en hoe snel.  
 
In 2007 werd het Jeugd-MHFA-programma (YMHFA) gelanceerd in Australië met het doel om volwassen 
die werken met of zorgen voor adolescenten de vaardigheden te leren die nodig zijn om de vroege 
tekenen van psychische aandoeningen te herkennen, mogelijke crises te identificeren, en adolescenten 
te begeleiden om tijdig hulp te vragen. Dit artikel geeft een beschrijving van het programma, een eerste 
evaluatie en een omschrijving van aanbevelingen voor de toekomst. 
 
Methoden 
Het programma werd op twee manieren geëvalueerd. In een ongecontroleerde trial met 246 
volwassenen uit de Australische bevolking, die vragenlijsten invulden direct voorafgaand aan de 14-uur 
durende cursus, een maand later en zes maanden later. Uitkomstmaten waren: herkennen van 
schizofrenie of depressie; intentie en vertrouwen om hulp te bieden; stigmatiserende attitudes; kennis 
over psychische problemen van adolescenten en over het MHFA Actieplan. Daarnaast is de introductie 
en implementatie van het programma geëvalueerd, incl. het aantal trainers, het aantal cursussen, en de 
introductie van het YMHFA programma in andere landen. 
 
Resultaten 
De ongecontroleerde effectstudie vond verbeteringen in: herkennen van schizofrenie, vertrouwen in het 
aanbieden van hulp; stigmatiserende attitudes; kennis over psychische problemen van adolescenten en 
toepassing van het MHFA Actieplan. De meeste resultaten werden behouden bij follow-up. Gedurende 
de eerste 3 jaar van dit programma zijn 318 trainers getraind en is de cursus aangeboden aan 10.686 
mensen in alle staten en regio’s in Australië.  
 
Conclusies 
Deze eerste evaluatie geeft aan dat de YMHFA-cursus de kennis, attitude en hulpgedrag van deelnemers 
verbetert. Het programma is zowel nationaal als internationaal succesvol verspreid. 
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Experiences in applying skills learned in a Mental Health First Aid 
training course: a qualitative study of participants' stories 
 
Jorm, A. F., Kitchener, B. A., & Mugford, S. K. (2005).  
 
BMC Psychiatry, 5, 43. doi:10.1186/1471-244X-5-43 
 
Meer informatie: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-5-43 
 

Samenvatting 
 

Achtergrond 
Gegeven de hoge prevalentie van psychische aandoeningen en de relatief lage frequentie van 
professionele hulp zoeken, is het nuttig dat burgers vaardigheden hebben in hoe ze mensen die 
psychische aandoeningen ontwikkelen kunnen begeleiden. Mental Health First Aid is ontwikkeld om 
deze vaardigheden te verbeteren. Twee gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) van deze cursus 
hebben positieve effecten laten zien op de kennis, attitudes, en gedrag van deelnemers.  

Echter deze effectstudies geven weinig inzicht in de ervaringen van deelnemers in het daadwerkelijk 
bieden van eerste hulp. Daarom zijn in dit onderzoek verhalen verzameld van deelnemers in een van de 
trials, 19-21 maanden na de training.  

Methoden 
Voormalige MHFA deelnemers is een vragenlijst gestuurd per post of via internet. Reacties werden 
ontvangen van 94 van de 131 getrainde deelnemers. De vragenlijst inventariseerde of de deelnemer na 
de training situaties hadden meegemaakt waarin iemand psychische nood leek te hebben. Als dit het 
geval was, werd een aantal vragen gesteld over de ervaringen hiermee. 
 
Resultaten 
78% van de respondenten rapporteerde dergelijke ervaringen na de training.  
Belangrijkste conclusies:  

1) De meerderheid van de respondenten had enige directe ervaring gehad met een crisissituatie en 
door de cursus konden zij hier beter mee omgaan dan anders het geval was geweest;  

2) positieve effecten werden ervaren in termen van toegenomen empathie en vertrouwen, evenals 
beter in staat zijn om met crises om te gaan;  

3) de positieve effecten werden ervaren door veel mensen met verschillende verwachtingen en 
behoeften;  

4) er was geen bewijs voor mensen die overmoedig reageerden; en  
5) deelnemers waren in staat om concrete voordelen van de cursus te benoemen en de meesten 

vonden de cursus niet alleen erg nuttig was, maar zouden deze graag herhaald en uitgebreid 
zien worden. 

 
Conclusies 
De kwalitatieve data bevestigen dat de meeste MHFA deelnemers na de cursus daadwerkelijk hulp 
bieden aan mensen met psychische problemen en dat deze hulp over het algemeen positieve effecten 
heeft. 
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