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Goede zorg en ondersteuning bij EPA 

in de nieuwe tijd 
 

Zes grote verschuivingen:   

 

1. Van louter stabilisatie naar persoonlijk en maatschappelijk herstel 

2. Van louter professionele zorg naar eigen kracht en zelfmanagement 

3. Van enkel op de patiënt gericht naar ook de omgeving erbij betrekken 

4. Van enkel GGz naar samenspel met andere sectoren 

5. Van aparte paden naar integratie van behandeling en rehabilitatie 

6. Van gescheiden domeinen naar integratie van psychische en somatische zorg 
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Participatiewens voor … 

Meer contact: 64% 

Meer activiteiten: 65% 

Een baan: 36% 



 

 81% bij sociale contacten 

 

 84% bij activiteiten 

 

 89% bij vrijwilligerswerk 

 

 93% bij betaald werk 
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Maar: belemmeringen 
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Sociaal isolement doorbreken 

 

Achtergronden/oorzaken: 

 Last van hinderlijke symptomen  

 Gebrek aan sociale ervaring en 

vaardigheden 

 Ontoegankelijke instanties en 

omgevingen 

 Financiële beperkingen 

 Sociale afwijzing (stigmatisering en 

anticipatie daarop) 

 Geen contact met positieve 

rolmodellen 

Strategieën/interventies: 

 Behandeling, zelfmanagement 

 Training, coaching, sociale steun 

(persoonsgerichte rehabilitatie) 

 Kwartier maken, niches creëren 

(milieugerichte rehabilitatie) 

 Praktische hulp, inkomenssteun 

 Antistigma programma’s, 

empowerment 

 Lotgenotencontact, 

zelfhulpinitiatieven, herstelgroepen 
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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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Psychiatrisch stigma 

 Tweesnijdend zwaard: cliënten moeten zich wapenen tegen de 
aandoening zelf, maar ook tegen negatieve reacties van anderen 

 Vooral geweerd uit privéleven (partner, schoonzoon) en uit de 
buurt van kwetsbare naasten (babysit, onderwijzer)  

 Stigma is dagelijkse bron van zorg en belangrijkste barrière voor 
maatschappelijke participatie 

 De ‘tweede aandoening’ of de ‘stille ziekte’ 

 Stigmatisering dreigt positieve effecten van 
reïntegratieprogramma’s telkens weer teniet te doen 

 Meesten verbergen (selectief) hun psychiatrische status 

 Anderen kunnen dat niet en wekken, vanwege afwijkend gedrag of 
overlast, angst en afkeer bij andere burgers  
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Gevarendriehoek 

 

 Tussen volledige afwijzing, 
verborgen aanwezigheid en 
voorwaardelijke acceptatie: 

 In deze driehoek bouwen mensen 
met psychische beperkingen in 
onze samenleving hun bestaan en 
zelfbeeld op 



Oorzaken 

 Niet alleen onwetendheid, vooroordelen en misvattingen 

 stigmatisering op cognitief, emotioneel en relationeel niveau 

 Selectieve informatieverwerking. evolutionair gestuurde 
gedragsregulering en groepsgedrag vanuit het streven naar 
veiligheid, overleven en in stand houden van zelfbeeld en status 
binnen de groep. 

 Systeemrechtvaardiging 

 vroeg aangeleerde opvattingen 

 cognities, emoties en gedrag 

 GGz als medeoorzaak 
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Gevolgen  
stigmatisering en discriminatie 

 

 chronische stress 

 lage zelfachting 

 demoralisering 

 depressieve symptomen 

 sociaal isolement  

 lage kwaliteit van leven 

 kan terugval en heropnames 
uitlokken 

 vermijden psychiatrische hulp 

(o.a. Thornicroft, 2006) 

 



Stigma bij bipolaire stoornis 

 

 Bipolaire stoornis heeft gunstiger publiek imago dan schizofrenie, 
maar ongunstiger dan depressie (Ellison e.a., 2013) 

 stigma gaat gepaard met verlies sociale steun en negatieve 
effecten in arbeidsloopbaan, lagee kwaliteit van leven (Hawke 
e.a., 2013) 

 Matig tot sterke mate van zelfstigma (geïnternaliseerd stigma) 
(Latalova e.a., 2013) 

 Eigenlijk geen specifieke effectieve programma's bekend die  
publiek stigma bij BS tegengaan 
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Stigma en discriminatie 

Centrale concepten: 

 
Ervaren discriminatie: 

 gebeurtenissen waarin daadwerkelijk 
(negatieve) discriminatie wordt ervaren  

 

 

Geanticipeerde discriminatie (‘Why try?’) 

 nalaten van activiteiten vanuit 
verwachting werkelijk gediscrimineerd te 
worden 

 



Kenniscentrum Phrenos 

 

 
Indigo 

Onderzoek naar discriminatie  
van mensen met de diagnose schizofrenie 
in 28 landen(n=728), waaronder NL (n-50) 

 
 

Thornicroft, G., E. Brohan, D. Rose, N. Sartorius, M. Leese and the INDIGO Study Group (met A. 
Plooy en J. Weeghel) (2009). Global pattern of experienced and anticipated discrimination 

gainst people with schizophrenia; a cross-sectional survey. The Lancet, 21 January 2009. 
 

Plooy, A. & J. van Weeghel (2009). Discriminatie van mensen met de diagnose schizofrenie. 
Nederlandse bevindingen in een internationale studie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 

64, 133-148. 
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Geanticipeerde en ervaren discriminatie 
bij werk zoeken en behouden 
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Samenvatting resultaten 

 Ervaren negatieve discriminatie in NL ‘dicht bij huis’: familie, vriendschap, 
buren, privacy, veiligheid, GGZ-medewerkers 

 

 Indigo als geheel: komt grotendeels overeen, alleen meer ervaren nadelen bij 
werk en intieme relaties, minder ervaren nadelen bij privacy en veiligheid, en 
minder ervaren voordelen van diagnose 

 

 Bij (grote) meerderheid in NL: geanticipeerde discriminatie in relatie tot werk, 
relaties en andere belangrijk gevonden activiteiten 

 

 Tweederde voelt noodzaak om diagnose (soms) te verbergen 

 

 Geanticipeerde discriminatie bij werk en relaties komt (ook) vaak voor bij 
afwezigheid van eigen ervaringen met discriminatie 

 
 



Global pattern of experienced and anticipated discrimination  
reported by people with major depressive disorder 

 
 

Antonio Lasalvia, Silvia Zoppei, Tine Van Bortel, Chiara Bonetto, Doriana Cristofalo, Kristian Wahlbeck, 
Simon Vasseur Bacle, Chantal Van Audenhove, Jaap van Weeghel, Blanca Reneses, Arunas Germanavicius, 
Marina Economou, Mariangela Lanfredi, Shuntaro Ando, Norman Sartorius, Graham Thornicroft and the 
INDIGO Study Group*  

   

 

The Lancet, published online October 18, 2012 

 

Onderzoek in 35 landen (n=1032) 

  

 



Disadvantage 
%  

No difference  

%  

NA                  

% 

Family 39.6 58.0 1.8 

Avoided or shunned by others 33.7 62.7 2.9 

Making or keeping friends 32.5 61.5 5.4 

Marriage or divorce 22.8 43.9 30.5 

Keeping a job 21.2 45.9 32.4 

Personal safety and security 21.1 74.0 4.4 

Dating / intimate relationships 20.8 48.8 29.8 

Mental health staff 18.8 76.2 2.3 

Social life 18.2 70.7 10.4 

Physical health  17.0 77.7 4.9 

Levels of privacy 16.6 79.2 43.7 

Experienced discrimination by the life domains assessed 
by the DISC-12  (n=1082)  

 



Anticipate      
%  

Not at all        

%  

NA                    

% 

Close personal relationship 37.2 51.3 10.9 

Apply for a work 24.9 37.5 34.8 

Apply for education or 
training  20.1 43.3 33.8 

Yes                   
%  

NO                     
% 

NA                 
% 

Concealed the diagnosis 
70.5 28.2 0.8 

Anticipated discrimination by the life domains 
assessed by the DISC-12  (n=1082)  
 



Experienced discrimination by country 
Full range from least to most discrimination (mean scores, CIs) 



Anticipated discrimination by country 
Full range from least to most discrimination (mean scores,  CIs) 



Some final remarks (1) 

 Experiences of discrimination are common in 
people with MDD 

 The main source of reported discrimination is from 
family members and social relationships 

 Due to anticipated discrimination people withdraw 
from social and occupational activities and give up 
important life goals (“why try” effect) 



 

 Uitvoering: Trimbos-instituut, in samenwerking met LP 
GGZ, NIVEL en Kenniscentrum Phrenos 

 Representatieve groep mensen met ernstige psychische 
aandoeningen in Nederland (plm. 900) 

 Doel: feiten, meningen en behoeften over zorg, 
participatie en andere belangrijke thema’s verzamelen 



Bent u de afgelopen 12 maanden oneerlijk behandeld…..? 

bij het maken van 
vrienden 

op het gebied 
van huisvesting 

op het gebied 
van opleiding 

bij het zoeken 
naar werk of op 

het werk 

in zijn of haar 
sociale leven 

36% 

12% 
18% 

32% 

24% 

Meer dan de helft (53%) van de panelleden voelt zich oneerlijk 

behandeld  op één of meer gebieden 



Heeft u de afgelopen 12 maanden ervan afgezien om… 

67% van de panelleden heeft psychische problemen verzwegen of verborgen  

73% van de panelleden heeft dingen gelaten op 1 of meer gebieden 

te solliciteren naar werk een opleiding of cursus 
te gaan volgen 

een nauwe persoonlijke 
relatie aan te gaan 

51% 48% 

60% 



Werkgevers over geschiktheid  
van mensen met beperkingen 

Rangorde bij werving: 

1. Fysieke beperking 

2. Verstandelijke beperking 

3. Chronisch-psychiatrische beperking 

 

Zowel bij laag-complexe als bij hoog-complexe functies 

(o.a. Gouvier e.a., 2003) 



3 Publieke opinie 



3 Publieke opinie 

47,6 

65,7 

62,2 

57,1 

Gedwongen opname 

Geen publieke functie 

Geen rijbewijs 

Niet voor kinderen zorgen 

% Eens met opleggen restricties 

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. 



22,7 

25,5 

17,5 

18,9 

22 

32,8 

31,9 

41 

26,4 

13,7 

20,2 

14,2 

9,9 

7,1 

12,1 

16,9 

19,2 

14,8 

9,3 

5,5 

5,5 

Werkgever 

Collega's 

Overheidsinstanties 

Vinden van woonruimte 

Buurtbewoners 

Liefdesrelaties 

Familieleden 

Vriendschappen 

Sociale leven (verenigingen, vrije tijd) 

Huisarts 

Hulpverleners GGz/Versl 

Overige hulpverleners 

% Altijd 

% Vaak 

% Soms 



 
 

Antistigma programma’s  
om publiek stigma te bestrijden 

 
NB: in Nederland onderontwikkeld en nauwelijks 

geïmplementeerd 
(Maar: Samen sterk tegen stigma) 
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Strategieën  
tegen stigma en discriminatie 

 onderontwikkeld in NL 

Collectieve strategieën: 

1. Voorlichting geven 

2. Protesteren 

3. Antidiscriminatie-wetten en -maatregelen 

4. Contact bevorderen (Corrigan & Penn, 1999) 

 

Individuele strategieën: 

5. Voorkomen en tegengaan van zelfstigma 

6. Bevorderen van persoonlijke empowerment  

 

In voorbereiding: landelijke campagne ‘Samen sterk tegen stigma’, naar voorbeeld 
succesvolle campagne ‘Time to Change’ in Groot-Brittannië  

 

 



Simulator Psychosen  
(Psychosebus) 

Simulatietools inzake hallucinaties 
brengen teweeg: 

 

 Cognitieve beperkingen 

 Emotioneel ongemak 

 Fysiek ongemak 

 Slechte taakuitvoering 

 Stemmen etc. lijken ‘echt’ 
 

Ando S, Clement S, Barly EA, Thornicroft G (2011). 
The simulation of hallucinations to reduce the 
stigma of schizophrenia: a systematic review. 
Schizophrenia Research 133:8-16 



Simulator Psychosen  
(Psychosebus) 

In termen van attitudes jegens mensen met psychosen zijn de 
uitkomsten gemengd en complex: 

 

 Enerzijds meer empathie (medelijden, respect) 

 

 Anderzijds wens om sociale afstand te bewaren 

 

Vanwege gebrek aan context bij dergelijke simulaties? Simulator altijd 
combineren met andere, bewezen effectieve interventie 

 

 

Ando S, Clement S, Barly EA, Thornicroft G (2011). The simulation of hallucinations to reduce the stigma 
of schizophrenia: a systematic review. Schizophrenia Research 133:8-16 



 
Vervullen maatschappelijke rollen  

cruciaal bij sociale acceptatie 

 Burgers ervaren veel minder sociale afstand ten opzichte van 
mensen met schizofrenie als laatstgenoemden een betaalde 
baan hebben (Perkins et al., 2009) 

 

‘Mental health services should encourage paid employment and 
other paths to community integration’  

 

 Onderstreept grote belang rehabilitatie bij stigmabestrijding 



Hoe publiek stigma  
bestrijden? 

 
 Stigmabestrijding vanuit rehabilitatieprincipes: de samenleving 

biedt meer mogelijkheden dan veel cliënten (en veel 
hulpverleners) denken, mits de juiste inspanningen worden gedaan 
 

 Persoonlijk verhaal werkt beter dan informatie om mythen te 
weerleggen 
 

 Antistigma aanpak: veelzijdig maken, lang volhouden en goed 
inbedden (in lokaal maatschappelijk steunsysteem) 

 
 

 



Tegengaan publiek stigma 

Vijf principes: 

 Contact maken is cruciaal bij bestrijding van publiek stigma 

 Contacten moeten gericht zijn op belangrijke groepen in de 
samenleving 

 Locale ontmoetingsprogramma’s zijn effectiever 

 Contacten moeten geloofwaardig zijn (cliënten in hoofdrol) 

 Contacten moeten continu karakter hebben 

 

(Corrigan, 2011) 
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Contact bevorderen 

 Bevorderen van ontmoeting en communicatie tussen 
mensen met een psychische beperking en andere burgers  

 Onderzoeksgegeven: iemand die al vertrouwd is met mensen 
met psychische aandoening, is minder geneigd de hele groep 
af te wijzen 

 Effect contactstrategieën: kunnen substantieel bijdragen aan 
positievere houding en bereidheid hulp te bieden 

 Effecten op attitude groter en blijvender dan bij voorlichting 
of protest 
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Contact bevorderen 

Optimale contactinterventies : vier elementen (Corrigan e.a., 2008) 

1. Gelijke status tussen de personen/groepen 

2. Gemeenschappelijke doelen 

3. Geen/weinig concurrentie 

4. Gezaghebbende sanctionering van het contact 
 

 

Welke mechanismen? 
• Gewenning 
• Cognitieve dissonantie  
• Recategorisatie (van ‘zij’ naar ‘wij’) 
• Attributie: van beheersbaar naar onbeheersbaar 
• (Couture & Penn, 2003) 
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Belangrijke boodschappen 
in antistigma programma’s (Clement et al, 2010) 

 Juiste informatie over prevalentie van geweld (vaker slachtoffer) 

 Meer nadruk op psychosociale oorzaken, i.p.v. biogenetische 

 Aandacht voor continuüm ernst symptomen in hele bevolking 

 Aandacht voor prognose: ook kansen op herstel (‘way down and way 
up messages’)  

 Cliënten als complete personen 

 Sociale inclusie en mensenrechten 

 Aandacht voor ‘interactioneel ongemak’ (Goffman) 

 



Weerstand bieden tegen stigma 
'Stigma resilience‘ (Margaret Shih, 2004) 

Positive deviance Approach 

Psychologische processen: 

 Compensatie  

 - nog meer je best doen 

 - sociale vaardigheden verfijnen 

 - stereotyperingen weerleggen 

 - extra nadruk leggen op positieve eigenschappen 

 Strategische interpretaties van de sociale omgeving 
 - selectieve sociale vergelijking 

 - selectieve attributies  

 - stigmatisering van eigen persoon ontkennen om eigenwaarde  te behouden 

 Meerdere identiteiten 
 - van identiteit switchen in verschillende sociale contexten 
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Tegengaan zelfstigma 

• Herstelinitiatieven voor en door cliënten belangrijk bij bestrijden 
zelfstigma 

 

• Ook behandelinterventies kunnen veel bijdragen, met name 
cognitieve gedragstherapie en herstelgerichte psycho-educatie 

 

• Eenduidige relatie tussen tegengaan zelfstigma en individuele 
rehabilitatie (werken aan competenties, positiever zelfbeeld; 
overwinnen van afwijzingsangst) 

 

• Leren omgaan met stemmen.. 

 

 



Jezelf bekend maken  
(‘disclosure’) 

Vijf strategieën: 

1. Sociale vermijding 

2. Geheim houden 

3. Selectief onthullen 

4. Onthullen zonder onderscheid 

5. Bewust je ervaringen uitdragen 

(Corrigan, 2008) 

 

Iedere strategie heeft eigen voor- en 
nadelen 

 ‘COnceal or ReveAL’ (CORAL) 
(Henderson, 2012 



CORAL 
(Conceal Or ReveAL) 

 Beslissingshulp in ontwikkeling (Henderson et al., 2012)  

 Openheid op het werk over psychische aandoening 

 

Zes thema’s:  

1. voor- en nadelen van openheid 

2. Persoonlijke behoefte aan openheid  

3. Persoonlijke waarden hieromtrent 

4. Wanneer ga je openheid geven 

5. Tegen wie 

6. Op welke manier ga je het vertellen  



Wegwijzer antistigma-interventies 

Handreiking 2006  

 

 SST, GGz Drenthe, Phrenos 

 Wetenschappelijke kennis 

 Praktische lessen 

 Goede voorbeelden 

 

In 2015: 

 Handboek stigmabestrijding 
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En toen werd het licht… 

 

 

 


