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Stigmatisering door de professional  



Labeling  

https://www.youtube.com/watch?v=jBR8KVlWd3M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBR8KVlWd3M
https://www.youtube.com/watch?v=jBR8KVlWd3M


Sjaak Boon 
Een bijdrage leveren bij het vinden van oplossingen 

voor maatschappelijke  
vraagstukken en sociale uitsluiting 

Presenteren, spanning, sociale uitsluiting en  evolutie….. 

:  

 

Wat heeft dat nu met elkaar en met stigma te maken?? 



Inhoud 

• Inleiding 

• Theoretisch model 

• De ernst van het probleem: stigmatisering door 

professionals 

• Eigen ervaring en verklaringen 

• Bouwstenen voor een effectief anti-stigma programma 

 

 



Opdracht 

1. Maak contact met buurman of buurvrouw 

2. Kijk de ander aan, maar zeg niets 

3. Neem pen en papier 

4.   Schrijf op wat je eerste indruk is:  

 - wat voor beeld heb je van die ander? 

 - wat voor gevoel roept het bij op? 

4. Wissel niet uit: schrijf op papier en vouw je briefje dicht. 

 



Waarom thema zo belangrijk? 

• Belangrijke rol van hulpverlener in het leven van cliënt 

 

• Vaak is hij/zij de belangrijkste! 

 

• Negatieve stigma-attitudes t.a.v. van cliënt 

 

• Dossier Verwarde Personen  

 

 

 



Ernst van het probleem 

 

Door toename vermaatschappelijking toename stigmatisering 
(Kwekkeboom, 2001) 

 

Stigma wordt  ‘tweede ziekte’ (Penn & Wykes,2003) 

 

Belemmering van herstelproces: recovery (Anthony,..) 

 

Uitsluiting en sociaal isolement (SCP 2007; Satorius,2002) 

 



Ernstige gevolgen 

• Chronische stress 

• Lage zelfachting 

• Demoralisering 

• Depressie 

• Lage kwaliteit van leven 

 



Wat is stigmatisering eigenlijk 

Stigmatisering is de wijze waarop mensen bepaalde 

afwijkende kenmerken waarnemen en op grond daarvan 

mensen afwijzen of sociaal uitsluiten (Goffmann,1961) 

 



Proces van Stigmatisering 

1. Afwijkend kenmerk 

2. Centraal kenmerk van de persoon  

3. Van een betekenis voorzien ( verantwoordelijkheid ) 

4. Negatieve emoties 

5. Sociale afwijzing  



Model van Dijker en Koomen, 1996 

Theoretische achtergrond 

Persoonlijke controle 
Medelijden 
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Opvatting Emotie Gedrag 



Opdracht  

• Wanneer heb jij een label op iemand, prive/werk  

gedrukt?  

• Wanneer is er een label op jou geplakt en wat heb je 

gevoeld? 

• Wat heb je gedaan? 

 

In groepen van twee: met behulp van de sheet. 



Stigma in de gezondheidzorg 

• Diagnostic Overshadowing 

• Psychische aandoening leidt tot onderbehandeling  

• Iatrogeen stigma door gebruik labels 

• Diagnose vaak  gekoppeld aan negatieve prognose 

• Reduceren tot medische diagnose: ‘schizofrenen en 

borderliners’ 



Een voorbeeld 

https://www.youtube.com/watch?v=5C9BYmmMYAg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C9BYmmMYAg
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Ervaring van de client 

• Stigma ervaring door contact met hulpverlener 

• Weinig erkenning en respect 

• Cliënten voelen zich niet geaccepteerd, incompetent 

• Soms worden cliënten geassocieerd met geweld 



Stigmatisering door de huisarts 

• Huisarts heeft belangrijke rol in relatie tot de GGZ 

• Cliënten voelen zich gediscrimineerd door huisarts  

     30% -  50% blijkt uit Adriaansen (2011) 

• GGZ cliënten met somatische problematiek worden 

eerst naar GGZ verwezen ipv … 

 



Attitude bij ggz-professionals 

Geen groot verschil met algemene bevolking 

(Schulze,2007) 

- Zes studies: positief verschil 

- Zeven studies: geen verschil 

- Zeven negatiever dan algehele bevolking 



Verklaring 

GGz-professionals hebben vaak dezelfde opvatting als het 

publiek (Ross, 2011):  

- Gevaarlijk en onvoorspelbaar 

- Nog meer uitsluiting wanneer verslaving een rol speelt 

- Cliënten zijn zelf verantwoordelijk 

- In algemene ziekenhuizen: lastig, stressvol en frustratie 

- In somatische zorg te weinig kennis en vaardigheden 

 



Wat als professional te doen? 

Opdracht  

In groepen van vier:  

1. Wissel mogelijke interventies uit om stigmatisering  

    door de professional uit 

2. Maak een top 3 van interventies! 

3. Spreek af wie de top 3 presenteert. 

 



Praktische aanbevelingen (van Weeghel, 2016) 

1. Onbevooroordeeld luisteren naar de ervaring 

2. Steeds aansluiten bij beleving cliënt 

3. Wees bewust van eigen taalgebruik 

4. Verricht diagnostiek naar zelfstigma en omgeving 

5. Probeer betekenis van gedrag te begrijpen 



Destigmatisering in de hulpverlening: Hoe? 

• Bewustwording stigmaconcept  

 

• Opnemen in ontwikkeling beleid (Thesen, 2010) 

 

• Versterk mogelijkheden cliënt i.p.v. wijzen op onmogelijkheden 

 

• Bestrijden stigma: beginnen in de GGZ zelf (Satorius, 2002) 

 

• Voorkom diagnostische labels :gebruik gewone taal (van Os, 
2012) 

 



Effectieve strategieën (Couture & Penn, 2003) 

• Contactstrategie meest effectief 

• Combi van contact en voorlichting 

• Voorkomen van zelfstigma 

• Versterken empowerment 

 



Belangrijke vragen 

• Hoe kan stigma als belangrijk thema op de agenda komen?  

 

• Opnemen in huidige transitiebeleid? 

 

• Bewustwording van invloed stigma integratieproces? Hoe? 

 

• Participeren in wijken en buurten?  

 

• Inzetten op empowerment?  

 



Tenslotte 

Open het briefje en bespreek het na 

 

Dank u voor de aandacht! 



(Inter)nationaal 

Samen sterk zonder stigma: www.samensterkzonderstigma.nl 

 

USA   : www.stopstigma.samha.gov 

 

GB    : Vijfjarige campagne ‘Changing minds, every family in the  

       land’ Britisch Association of Psychiatrie  

         www.changingminds.ac.uk 

 

Nieuw Zeeland : Campagne ‘Like minds, like mine’  

      www.likeminds.govt.nz 

 

World Psychiatric Association (WPA) en WHO www.openthedoors.com  

 

http://www.samensterktegenstigma.nl
http://www.stopstigma.samha.gov
http://www.changingminds.ac.uk
http://www.likeminds.govt.nz
http://www.openthedoors.com
http://www.openthedoors.com


Stelling 1 

 

Zolang burgers met een psychiatrische achtergrond worden 

gestigmatiseerd en buitengesloten in de samenleving blijft 

‘vermaatschappelijking’ een utopie! 

 



Stelling 2 

 

Stigmatisering zal blijven bestaan: het 
zit in de genen van mensen! 
 



Stelling 3 

Aantal daklozen en OGGZ- cliënten neemt 
toe.  

Proces van vermaatschappelijking mislukt ?  

 



Stelling 4 

De DBC- financiering werkt labeling en dus stigmatisering 

door de professional in de hand: we kunnen niet anders! 


