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Psychische aandoeningen en stigma  

7/8 van de 10 mensen met psychische aandoening 
ervaren vooroordelen/discriminatie in ten minste één 

levensdomein (wonen, werken, vrije tijd, etc.)  

Ten gevolge hiervan verliezen mensen vrienden, werk, 
respect, waardering en zelfvertrouwen. Het haalt 
mensen uit hun kracht en werkt belemmerend bij 

acceptatie en herstel 

We hebben als mensen allemaal vooroordelen en dat is 
tot op zekere hoogte ook behulpzaam en logisch om de 
wereld vol prikkels te kunnen ordenen. Het wordt wat 
anders als mensen op basis van vooroordelen worden 
uitgesloten, veroordeeld en negatief gelabeld. Dit is 

wat we stigmatisering noemen.  



Stigma; wat is dat eigenlijk?  

• Negatief stempel/label – iemand benadelen op dit 
stempel. Ook wel brandmerk  

 
• Stereotype – vooroordeel – stigmatisering 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dDaKWHLTt9g 

https://www.youtube.com/watch?v=dDaKWHLTt9g
https://www.youtube.com/watch?v=dDaKWHLTt9g
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Gevolgen van Stigma  

• Baanverlies 
• Minder goede huisvesting 
• Slechtere opleidingskansen 
• Minder rechtsondersteuning 
• Vervreemding binnen 

geloofsgemeenschap 
• Uitsluiting 
• Afnemen zelfvertrouwen 
• Minder gevoel van eigenwaarde 
• Why try?  



Aanpak (zelf)stigma 
Aanpak Samen Sterk gericht op: 1) stigma verminderen 

binnen de ggz, en 2) empoweren cliënten (door 
verminderen van zelfstigma) 

 

Bijna de helft van de mensen met een psychische 
aandoening lijdt onder zelfstigma. Iemand vindt 

bijvoorbeeld dat hij/zij zelf niets waard is vanwege zijn/haar 
psychische aandoening.  

 

HOP is één tool om cliënten te empoweren en zelfstigma te 
verminderen 



Wat is HOP 

 Honest, Open, Proud (HOP) = Eerlijk, Open, Trots 

 Kortdurende, effectieve training die personen die kampen met 
(zelf)stigma ondersteunt in het maken van een weloverwogen 
keuze om wel of geen openheid te geven over hun psychische 

aandoening    

 Doel: bewust een eigen keuze maken over openheid (dus niet: 
pleiten voor openheid) - empowerment 

 Afkomstig uit Amerika: http://comingoutproudprogram.org/  

 Ontwikkeld door Patrick Corrigan en Robert Lundin, 
respectievelijk onderzoeker met eigen ervaring en 

ervaringsdeskundige 

 Evidence based (in USA) 
 

http://comingoutproudprogram.org/


HOP in Nederland 

Vertaald en gefaciliteerd door Samen Sterk zonder 
Stigma met als doel de training voor zoveel mogelijk 
mensen die kampen met zelfstigma beschikbaar te 

maken 

 

Sinds mei 2017 

Systeem: deelnemer - facilitator - master 

Facilitators/masters: altijd eigen ervaring 

 

Zitten nog in pilotfase 

 

 



De HOP training  

Gegeven door  2 HOP-facilitators/masters 

3 sessies van 2,5 tot 3 uur + optioneel: terugkomdag 

Les 1: Voor- en nadelen van openheid afwegen 

Les 2: Manieren om openheid te geven 

Les 3: Je verhaal vertellen 

Terugkomdag: Aandacht voor zelfstigma  

Minimaal 4 tot maximaal 8 (à 10) deelnemers per groep 

Hand- en werkboek 

Deelnemerscertificaten via Samen Sterk zonder Stigma 

 

 



HOP filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=aVx0viZ8EFY  

https://www.youtube.com/watch?v=aVx0viZ8EFY
https://www.youtube.com/watch?v=aVx0viZ8EFY


Beyond the label  

• Ontworpen in Canada 
• 14 activiteiten 
• Stigma bespreken binnen het behandelteam  



Vragen? 


