
 
MIND pamflet Last Man Standing: sta op en laat van je horen 

Op zaterdag 30 oktober luiden we in heel Nederland de noodklok voor de mentale gezondheid van 

jongeren. De afgelopen vijf jaar zijn de wachtlijsten in de (jeugd)ggz alleen maar toegenomen. En zo 

ook het aantal jongeren met psychische problemen. Vorig jaar waren dit er nog één op de vijf, dit 

jaar was zelfs 1 op de 4 jongvolwassenen (tussen de 18 en 25 jaar) psychisch ongezond (CBS). Dit is 

wat er volgens MIND én jongeren nodig is om Nederland weer mentaal gezond te maken: 

Ik wil erover praten 

Met Last Man Standing roepen we onderwijsinstellingen en docenten op om aandacht aan mentale 

gezondheid te schenken in de les en voorzieningen in te richten waar wij met vragen terecht kunnen. 

Doe dit sámen met ons, leerlingen en studenten, op een manier die ons aanspreekt. Zorg dat wij 

signalen kunnen herkennen en weten waar we terecht kunnen als het niet goed met ons gaat. Deze 

oproep geldt ook voor werkgevers: bespreek mentale gezondheid met (jonge) werknemers, vraag 

wat we nodig hebben en wijs ons de weg. Alleen zo kunnen we samen onze mentale gezondheid 

verbeteren. 

Ik wil duurzame oplossingen 

De wachttijden in de ggz zijn nog steeds een groot probleem. De instroom neemt alleen maar toe. 

Meer zorg is niet wat we willen. Dit kunnen we alleen aanpakken door psychische klachten te 

voorkómen. Wij willen een preventieakkoord mentale gezondheid waar de hele samenleving aan 

bijdraagt en waarin afspraken staan over investeringen in mentale gezondheid. Ons psychisch welzijn 

wordt niet alleen beter door de zorg, maar hangt samen met wonen, werken, onderwijs, financiën, 

sport, ontspanning en ondersteuning. Geef ons perspectief en draag op alle fronten bij aan een 

mentaal gezond land. 

Ik beslis over mijn herstel 

Met Last Man Standing roepen we zorg- en hulpverleners op om ons, jongeren, serieus te nemen en 

niet óver ons te beslissen. Wij weten zelf heel goed wat we nodig hebben. Niet iedere jongere is 

hetzelfde; niet iedere aandoening vraagt dezelfde aanpak. Luister goed naar wat wij zeggen, wat wij 

zelf kunnen, welke steun wij in ons netwerk vinden en waar wij hulp bij nodig hebben. Geef ons zelf 

de regie over ons herstel en beslis samen met ons welke zorg daar het beste bij past. 

Ik wil steun die bij mij past 

Tijdens Last Man Standing staan we op voor meer laagdrempelige voorzieningen voor kwetsbare 

jongeren. Waar wij terecht kunnen, elkaar kunnen ontmoeten en steunen. Waar wij herkenning 

ervaren en onszelf kunnen zijn. Faciliteer mogelijkheden voor en door jongeren, laten we samen deze 

voorzieningen uitbreiden. 

Ik wil gehoord worden en meebeslissen 

Door corona is extra zichtbaar geworden hoe belangrijk het is om ons, jongeren, te betrekken bij 

beleid dat ons raakt. Geef ons meer regie; voor beter beleid én voor ons welzijn. Met Last Man 

Standing roepen we beleidsmakers en bestuurders op om jongeren een rol te geven in het bedenken 

van en het beslissen over alle aspecten van het leven. Of dit nu gaat om wonen, werken, onderwijs, 

financiën, sport en ontspanning, zorgaanbod of ondersteuning. Geef ruimte aan onze stem, laten we 

samen beslissen over beleid. 

Zaterdag 30 oktober roepen we iedereen op om voor zichzelf te staan en van zich te laten horen. 


