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Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen
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Structureel stigma

Uit De Telegraaf van gisteren, in de rubriek ‘Entertainment’
• De Utrechtse singer-songwriter Aafke
Romeijn keek raar op, nadat zij bij het
aanvragen van haar examen voor het BErijbewijs haar huidige rijbewijs moest
inleveren, omdat zij eerlijk bij haar
gezondheidsverklaring meldde in 2012
behandeld te zijn aan een depressie
• Op twitter een stortvloed van verhalen
van mensen die hetzelfde meemaakten
(met ADHD, ASS, Etc.)
• Aafke Romeijn heeft inmiddels een klacht
ingediend bij het College van de Rechten
van de Mens
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Stigma
• Een letterlijk of figuurlijk merkteken
(zoals in psychiatrische behandeling
zijn)
• dat personen onderscheidt van
anderen
• En dat hen in verband brengt met
onwenselijke eigenschappen
(gevaarlijk, onbetrouwbaar,
incompetent)
• waarna zij door anderen worden
afgewezen of genegeerd.
(Link & Phelan, 1998)
‘Stigma despite recovery’
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Stigma
verschijningsvormen
Collectief niveau:

Individueel niveau (persoonlijk
stigma):

• Publiek stigma (houding en
gedrag van burgers)
• Stigma in de hulp- en
dienstverlening
• Structureel stigma (in wet- en
regelgeving en in cultuur)

•
•
•
•

Waargenomen stigma
Zelfstigma
Ervaren stigma
Geanticipeerd stigma (‘Why
try?’)
• Vermijding van het label
• Associatief stigma (bij
familieleden, vrienden)

Stigma: het probleem
• Psychische aandoeningen: hoge prevalentie, Theorema van W.I. Thomas (1928)
veel misvattingen, vooroordelen en
“If men define situations as real,
misverstanden
they are real in their
consequences”
• 25-50% ervaart discriminatie en (50-75%)
verwacht gediscrimineerd te worden (in
werk, relaties, etc.)
• Negatieve gevolgen sociale identiteit (Stuart
e.a. 2012)
• Onderbouwd door veel onderzoek (ASPEN,
INDIGO, Psychisch gezien)
• Tegenwerken goede resultaten behandeling
of rehabilitatie; vergroot achterstand in
wonen, werk, studie en relaties

3 Publieke opinie
% Eens met opleggen restricties
Niet voor kinderen zorgen

57,1

Geen rijbewijs

62,2

Geen publieke functie

65,7

Gedwongen opname

47,6

Boekel, L.C. van, Brouwers, E.P.M., Weeghel, J. van, & Garretsen, H.F.L. (2013). Public opinion on
imposing restrictions to people with an alcohol- or drug addiction: A cross-sectional survey. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Sociale afstand

t.o.v. psychiatrische patiënten

(NEMESIS-2, n=6646; Ten Have, Van Weeghel, 2015)

Bezwaar tegen psychiatrische patiënt als:
• Buurman
• Vriend
• Collega
• Schoonzoon/-dochter
• Kinderoppas (enkele uren)
• Uitkomsten niet beter of slechter dan
20 jaar geleden
• Voorspellers voor grotere sociale
afstand: Lagere opleiding; jongeren;
mannen; niet-westerse afkomst

Nee
72%
74%
73%
29%
27%

De nulmeting

van het Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie
(Suzan Oudejans, , Masha Spits, Jaap van Weeghel)
CentERpanel
N = 2376 (74%)
1-16 januari 2018

•

Situatieschets van Jeroen

– Sociale afstand
•
•

Meest nabije contact met iemand met
psychische aandoening
Kennis over (mensen met) psychische
aandoening

Kennis over aandoeningen
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1. De meeste mensen met psychische problemen willen een betaalde baan
2. Als een vriend psychische problemen zou hebben, weet ik welk advies ik moet geven…
3. Medicijnen kunnen effectief zijn bij het behandelen van psychische problemen.
4. Psychotherapie (zoals gesprekstherapie of counseling) kan effectief zijn bij het…

51,0%

5. Mensen met ernstige psychische problemen kunnen volledig herstellen.
6. De meeste mensen met psychische problemen gaan naar een professionele…

% 'goed'

7. Depressie
8. Stress
9. Psychose
10. Manische depressiviteit (bipolair)
11. Drugsverslaving
12. Rouw

Gemiddeld 57,5% antwoorden goed

64,1%

Werk, leefomstandigheden en levensfase
Jeroen is een [leeftijd] man en woont in een appartement in
Nieuwegein. Na zijn opleiding kreeg hij een baan als logistiek
medewerker. Na een tijd [symptomen aandoening]
[overlast] Een jaar geleden heeft hij zich op aandringen van zijn broer
aangemeld bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
Sinds een half jaar heeft
Jeroen weer een baan in de
logistieke sector.

waar hij de diagnose [aandoening] kreeg. Sindsdien krijgt hij medicatie
en volgt hij een groepsbehandeling bij de instelling. [werk]

Zou u willen dat Jeroen …
ja

misschien

nee

0%

100%

33%
...naast u zou komen wonen

41%
26%
36%
39%

...een avond met u doorbrengt voor de gezelligheid?
25%

36%
41%

...bij u zou komen werken als collega?
23%
23%
...met u bevriend zou worden?

47%
30%
11%

...zou trouwen met één van uw kinderen, of met een ander naast familielid?

38%
51%

Sociale afstand tot Jeroen
Sociale afstand
17
16,5
16
15,5
15
Werk

14,5

Werkloos

14
13,5
13
12,5
Psychose, overlast

Psychose, geen
overlast

Depressie, overlast

Depressie, geen
overlast

De nulmeting samenvattend …
Wat is belangrijk bij sociale afstand?
•
•
•
•

Diagnose (depressie of psychose)
Werk
Overlast
Kennis over/contact met
– psychische aandoeningen
– mensen met psychische aandoeningen

Hoe kunnen we sociale inclusie
bevorderen?

Consumptie, Productie (werk, studie). Sociale interactie, Politieke betrokkenheid, Dienstverlening

•

Wetten en beleidsmaatregelen om discriminatie
tegen te gaan

•

Effectieve interventies om maatschappelijke
participatie te bevorderen

•

Monitoring voortgang in maatschappelijke
participatie

•

Vele initiatieven om publiek stigma en zelfstigma
tegen te gaan

(Cobigo en Stuart, 2010)
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Hoe kunnen we publiek stigma
tegengaan?
Actoren destigmatisering

Herijkte uitgangspunten
stigmabestrijding
•
•
•
•
•
•
•

Geen genoegen nemen met alleen
verbetering in kennis, houding of
gedragsintentie.
Doelen: minder discriminatie, meer
participatie inclusie, meer
herstelondersteunende zorg.
Lokaal werken & behoeften cliënten
centraal (sociale en intieme relaties,
werk, studie en in de hulpverlening)
Voortrekkersrol ervaringsdeskundigen
Gerichte doelgroepen voor voorlichting
en contact
Continuïteit borgen
GGZ-professionals zowel doelgroep als
partners in de uitvoering
(Stuart e.a., 2012)

Anti-stigma inspanningen
in de lift in Nederland
Recente initiatieven in Nederland
• Activiteiten stichting Samen Sterk zonder Stigma (SSzS, sinds 2012)
• Publiekscampagne SIRE (i.s.m. SSzS) (najaar 2013)
• Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz (SSzS, GGz Drenthe, Phrenos) (2014)
• Congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ (ministerie van VWS, sept
2014)
• Plan van aanpak EPA ‘Over de brug’: belang van stigmabestrijding (2014)
• StigmaBus: antistigma tour langs evenementen (Zorgbelang Gelderland, 20142015)
• Instituut Gak: campagne ‘Collega’s met karakter’ (tegen stigma op het werk)
(2014-2015)
• Wegwijzer Re-integratie mensen met psychische aandoeningen (2014-2015).
• Diverse tv-programma’s en documentaires (2013-2015)
• Handboek Destigmatisering (Uitgeverij Coutinho, 2016)
• Generieke module Destigmatisering (NKO GGz, 2017)
• Publiekscampagne VWS (2018 en 2019)
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Netherlands not a leading country in Europe
The state of the art in European research on reducing social exclusion
and stigma related to mental health: a systematic mapping of the
literature
Evans-Lacko S, Courtin E, Fiorillo A, Knapp M, Luciano M, Park AL, Brunn M, Byford S, Chevreul K, Forsman
AK, Gulacsi L, Haro JM, Kennelly B, Knappe S, Lai T, Lasalvia A, Miret M, O'Sullivan C, Obradors-Tarragó C
Rüsch N, Sartorius N, Svab V, van Weeghel J, Van Audenhove C, Wahlbeck K, Zlati A; ROAMER Consortium,
McDaid D, Thornicroft G. European Psychiatry, 2014 Aug;29(6):381-9. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.02.007.
Epub 2014 Apr 13.

Evidence based
behandeling en rehabilitatie
Helpen evidence-based behandeling- en rehabilitatie-interventies om
publiek stigma en/of zelfstigma te voorkomen of te verhelpen?
• Nauwelijks bewijs hiervoor: (zelf)stigma is bijna nooit uitkomstmaat
in RCTs naar behandeling- en rehabilitatie-interventies
• Niettemin: hoogwaardige, toegankelijke, herstelondersteunende
behandeling en rehabilitatie zijn noodzakelijke voorwaarden voor
succesvolle anti-stigma inspanningen
• Omgekeerd: anti-stigma programma’s kunnen uitkomsten van
behandeling- en rehabilitatie-interventies positief beïnvloeden

Bestrijding publiek stigma
• Protest
• Voorlichting
• Contact (meeste effect op attitude)
• Persoonlijk verhaal werkt beter dan informatie om
mythen te weerleggen
• Antistigma aanpak: veelzijdig maken, lang volhouden en
goed inbedden

Contact tussen groepen
Voorwaarden:
• Gelijke status
• Ontkrachting van stereotypen
• Mogelijkheden elkaar echt te
leren kennen
• Context van samenwerking
• Legitimering door
gezagsdragers
(Allport, 1954)

Mechanismen:
• Gewenning
• Cognitieve dissonantie
• Recategorisatie (van ‘zij’
naar ‘wij’)
• Attributie: van beheersbaar
naar onbeheersbaar
(Couture & Penn, 2003)

Publiek stigma tegengaan
Vijf principes (TLC3):
• Contact organiseren tussen mensen
met en zonder psychische
aandoening is het belangrijkst
• Deze contacten moeten gericht zijn
(targeted) op belangrijke
groeperingen in de samenleving (bv.
werkgevers, woningcorporaties)
• Lokale contactprogramma’s zijn
effectiever
• Contacten moeten
geloofwaardigheid (credibility)
hebben: mensen met lived
experience in the lead
• Contacten moeten continuïteit
hebben
(Corrigan, 2011)

Key ingredients:
1. Include contact based
education/personal testimony
2. Emphasize and demonstrate recovery
3. Include multiple contact mediums
(e.g. live, video)
4. Teach ‘what to do’/give practical
skills
5. Dispel myths
6. Choose enthusiastic facilitator who
can ‘set the tone’
(Knaak et al., 2014)

Evidence-based programma’s
•
•
•
•
•
•
•

Mental Health First Aid (MHFA)
Beyond the Label
Living Library
Honest Open and Proud (HOP)
Conceal or Reveal (CORAL)
In Our Own Voice/SOLVE
NECT (zelfstigma)

Bijna allemaal op dit congres!

• Contact-based voorlichting wordt
vaakst toegepast en is meest
effectief
• Bij jeugd is voorlichting juist
effectiever
• Kleine tot middelgrote effecten
• Evidentie lange termijn-effecten
nog zeer beperkt
• Nader onderzoek nodig naar
werkzame ingrediënten en –
mechanismen
(Gronholm et al., 2017; Morgan et
al., 2018)

Gevarendriehoek
voor stigma

• Stigma wordt ook wel ‘de tweede ziekte’ of ‘de stille ziekte’ genoemd
• Voor velen is het een dagelijkse bron van zorg
• Echter: GGz-cliënten krijgen wel psycho-educatie maar geen stigmaeducatie
• Niet of nauwelijks deskundige hulp bij vragen rond openheid over
psychische aandoening (alleen veel te simpele adviezen…)
• Omgaan met stigma moeten cliënten dus ‘op straat leren’
• Gevarendriehoek: 1. Onwetendheid over psychische aandoeningen bij
delen van het grote publiek; 2. onderschatting/overschatting
stigmaprobleem door cliënten; 3. stigma-onwetendheid bij GGzhulpverleners
• Dus: stigma-educatie is nodig: goed getimed en herstelondersteunend

Stigma als ‘wicked problem’
(Rittel & Webber, 1973)

• Wicked problems hebben geen vastomlijnde formulering
• Er bestaat geen ‘stopregel’ for wicked problems
• Oplossingen voor wicked problems kunnen alleen goed of
slecht zijn (beladen met waarde-oordelen)
• Er zijn geen vaste formats voor het aanpakken van een
wicked problem, hoewel er wel van de geschiedenis valt te
leren
Geldt ook
voor
• Er zijn altijd meerdere verklaringen voor wicked problems
‘personen met
• Ieder wicked problem is een symptoom van een ander
verward
probleem
gedrag’: twee
wicked
• Ieder wicked problem is uniek
problems die
elkaar fors
beïnvloeden!

Onbedoelde gevolgen
Anti-stigma acties

• Biologische verklaringen: kunnen sociale afstand en stigma vergroten
• ‘Psychische aandoeningen komen heel vaak voor’: ook verdriet en stress worden
tot de psychische aandoeningen gerekend
• Gericht op stigma bij common mental disorders: verandert niets aan stigma op
bv psychotische stoornissen, integendeel
• Continuüm-paradigma: kan sociale afstand verkleinen, maar angsten vergroten
• Contact met personen die niet aan het negatieve stereotype voldoen: ‘subtyping’
(behoren eigenlijk niet tot de doelgroep)
• Protest-strategie: vaak niet effectief (‘rebound’)
“The potential solutions to stigma are not possible to formulate in any complete
way” (Henderson & Gronholm, 2018)

Hoe verder?
• Inzetten op effectieve strategieën en onderzoek inzake bevorderen van MHkennis (MHFA) en tegengaan van publiek stigma
• Onderkennen onbedoelde gevolgen van anti-stigma interventies en –onderzoek
• Periodiek herformuleren van het probleem: bredere range aan interventies
uitproberen, o.a. om structurele discriminatie tegen te gaan
• Effectieve contactinterventies beter integreren in bv. werk en onderwijs, om
duurzame effecten te realiseren
• Werken aan de ‘(anti-)stigma kennis’ van GGz-hulpverleners
• Het (anti-)stigma discours moet breder en uit het isolement: sterker verbinden
met herstel ondersteunende behandeling, sociale inclusie, mensenrechten en
rehabilitatieprogramma’s

Er staat wel iets op het spel
‘De samenleving heeft al te lang het recht opgeëist om niet
gestoord te worden. Dat recht moet worden vervangen voor een
verbod op uitsluiting en de plicht om ons mee te laten doen’.
(Wilma Boevink, 2005)

Dank voor uw aandacht!

