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1. INLEIDING

De manier waarop de samenleving naar psychische aandoeningen kijkt, kan een
grote invloed hebben op hun ontstaan, hun behandeling en de herstelkansen. Om dit
vraagstuk te verkennen heeft het partnerschap tussen het Fonds Julie Renson, het
Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting geïnvesteerd in onderzoek
met als doel de maatschappelijke en culturele beeldvorming in verband met psychische
kwetsbaarheid en psychische aandoeningen in kaart te brengen1.
Op basis van een inductieve analyse van een groot staal aan documenten uit de media
(kranten, tijdschriften, romans, films…) distilleerde het Instituut voor Mediastudies
van de KU Leuven vijf problematiserende frames: Angst voor het onbekende, Zelfcontrole,
Het monster, De zwakste schakel en Een gemakkelijke prooi. Het onderzoek richtte zich ook
op zeven deproblematiserende counterframes: De mozaïek, Het bijzondere, Een gebroken
been, De ongenode gast, De tocht, De aardverschuiving en De kanarie in de mijn.
Genuanceerd communiceren is goed voor iedereen. De sector van de geestelijke
gezondheidszorg en zijn professionals hebben hierin een voorbeeldfunctie: als zij
weloverwogen communiceren, is de kans groter dat de samenleving hun voorbeeld
volgt.
In dezelfde studie gingen de onderzoekers in gesprekken met psychiaters, psychologen,
therapeuten en eerstelijnswerkers na welke denkbeelden rond psychische aandoeningen
in de sector van de geestelijke gezondheidszorg zelf leven. Hierdoor werd duidelijk
hoe de professionals zelf spreken over mensen met psychische problemen. Zij kregen
ook de kans om de courante beeldvorming in de media te beoordelen. De framing
over geestelijke gezondheid die de professionals in de sector schetsten, lijkt verband
te houden met evoluties in de sector zelf, die bijvoorbeeld gaan van een ‘invaliderend’
zorgmodel met weinig partners naar een model dat gericht is op herstel en dat steunt
op een uitgebreid netwerk van zorgpartners. Dat proces is nog bezig en zie je ook
weerspiegeld in de communicatie van de sector.
In april 2017 nodigde het partnerschap (Fonds Julie Renson, Koningin Fabiolafonds
en de Koning Boudewijnstichting) de zorgverleners uit om te investeren in een
genuanceerde en evenwichtige, destigmatiserende en taboedoorbrekende communicatie
over psychische problemen. Dat gebeurde via een projectoproep.
De oproep richtte zich tot diverse structuren die actief zijn in de sector van de geestelijke
gezondheidszorg (ggz): ziekenhuizen, ambulante diensten, centra voor geestelijke
gezondheid, partners op het vlak van sociaal-economische re-integratie, huisvesting,
maatschappelijk werk.

1 Van Gorp B., Vyncke B., Vergauwen J., Smits T., Vercruysse T., & Vroonen E. (2017). Een inspirerende kijk
op de beeldvorming over personen met psychische problemen. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Online :
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170210PP
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De organisaties die ingingen op de oproep moesten deze principes en waarden delen:
• gevoeligheid aan de dag leggen voor een humane gezondheidszorg, met name voor
een niet-discriminerende behandeling van mensen met psychische aandoeningen;
• werken met een zorgbenadering die herstelgericht is en die vertrekt van de noden
van de patiënten/gebruikers en hun entourage;
• erkennen van de cruciale rol van professionele reflectie en vorming
rond gedragsvaardigheden bij het opzetten van een niet-stigmatiserende
communicatiecultuur met mensen die kampen met psychische aandoeningen.
De kandidaat-organisaties moesten bereid zijn om een traject met drie fasen te
doorlopen:
• investeren in een zelfevaluatie (self assessment) van de interne beeldvorming rond
geestelijke gezondheid die bij hen leeft, samen met alle medewerkers;
• op basis van de conclusies van deze zelfevaluatie een intern programma opzetten
om de communicatiecultuur te verbeteren, door coaching, training op maat en
andere activiteiten binnen hun zorgstructuur;
• (na de eerste twee fasen) hun ervaringen delen met andere zorgorganisaties wat
betreft de effecten bij het team en bij de gebruikers.
Het traject moest ook gepaard gaan met concrete interacties van professionals en
gebruikers, en de beeldvorming bij de twee partijen verbeteren.
Er konden zeventien initiatieven worden ondersteund. Zij ontvingen elk een maximale
financiële ondersteuning van 15.000 euro en kregen ook een gemeenschappelijke
methodologische ondersteuning door de teams van de professoren Stéphane Adam
(ULg) en Ignaas Devisch (UGent). Ze namen deel aan de vorming van een lerend netwerk
met inidividuele bezoeken van experts en drie intervisiemomenten (december 2017,
april 2018 en november 2018). Het traject werd afgesloten met een conferentie op 21
februari 2019 in Brussel.
Dankzij deze ontmoeting, de interventies van erkende specialisten, de bijdragen van
de projecthouders en een discussiepanel met daarin ervaringsdeskundigen, politici en
professionals in de geestelijke gezondheidszorg, kan nu de balans worden opgemaakt
van bijna twee jaar werken. We kunnen nu de belangrijkste lessen trekken uit het geheel
van deze projecten, die stuk voor stuk en elk op hun manier hebben geprobeerd om
de communicatie tussen de gebruikers, hun entourage en de professionals in de ggz te
verbeteren. Deze publicatie haakt in op de gedachtewisselingen die op de slotdag hebben
plaatsgevonden.
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2. DISCRIMINERENDE PROCESSEN
EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

2.1. Stereotypes, vooroordelen en discriminatie: niets irrationeels,
maar ook niets dat je niet kunt veranderen!
 ijdrage van Prof. Dr. Vincent Yzerbyt, Faculté de Psychologie et des Sciences
B
de l’Education, Psychological Sciences Research Institute, UCL
Inleiding
Het paradijs, dat is de plek waar
de Fransen de koks zijn
de Engelsen de politiemensen zijn
de Duitsers de werkers zijn
de Italianen de minnaars zijn
en waar alles door de Zwitsers wordt georganiseerd.
De hel, dat is de plek waar
de Fransen de werkers zijn
de Engelsen de koks zijn
de Duitsers de politiemensen zijn
de Zwitsers de minnaars zijn
en waar alles door de Italianen wordt georganiseerd.
De lapidaire beschrijving van deze twee universa doet ons glimlachen, en dát is relevant.
Met z’n allen zijn we vreselijk goed uitgerust als het gaat over stereotypes, en zijn we
vergeven van de overtuigingen die we hebben over een hele reeks van groepen mensen
om ons heen. Tot plezier van comedians en van de dagelijkse avonturen van toeristen,
maar ook populisten doen er gretig een beroep op en zonder enige twijfel vormen
stereotypes een last voor de vele mensen die rechtstreeks worden aangesproken door
deze ‘snelkoppelingen’. Uiteraard zijn niet al deze stereotypes kleinerend. Zeggen van
de Zwitsers dat ze erg goed kunnen organiseren kan vleiend lijken. Maar is het wel over
de hele lijn positief? Kom je zo toch niet uit op paternalistische visies? Beweren dat
zwarte mensen formidabele atleten zijn, is dat wel een respectvolle benadering van
Amerikanen van Afrikaanse afkomst? De vraag stellen is ze beantwoorden.
Als het over de problematiek van de stereotypes gaat, denken we doorgaans in de eerste
plaats aan de negatieve gevolgen van deze wijdverspreide opvattingen. Denk aan het
onheil dat al werd veroorzaakt door instantoordelen over joden en protestanten, of over
gekken, heksen en vandaag de dag ook werklozen, migranten of moslims. Het ergste is
dat dit niet beperkt blijft tot de sfeer van de ideeën en gedachten, maar dat het leidt tot
een keten van reacties die ook de emoties en gedragingen mee bepalen. Wrok, angst,
afwijzing en agressie leiden in sommige gevallen zelfs tot de uitroeiing van de Ander.
Het brengt ons tot ostracisme, uitsluiting, verkettering en een hele waslijst van gevolgen
als je het bekijkt vanuit het standpunt van het individu en de samenleving. In extreme
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gevallen worden mensen vermoord en worden zelfs hele groepen dus simpelweg
uitgeroeid.
In deze bijdrage schets ik beknopt wat de hedendaagse gedragswetenschappen,
met name de sociale psychologie, ons vertellen over stereotypes, vooroordelen en
discriminatie. Mijn boodschap is drievoudig. We zullen eerst en vooral zien dat
stereotypes en hun gevolgen het resultaat zijn van diverse mechanismen die ze in het
leven roepen. Vervolgens zal ik aantonen dat het meten van stereotypes een complexe
onderneming is, waar sociaal psychologen een eigen bijdrage aan hebben geleverd. Tot
slot stellen we de traditionele visie op stereotypes in strikt veroordelende termen aan
de orde en laten we zien dat stereotypes een antwoord bieden op twee pragmatische
kwesties waar je in sociale relaties niet om heen kunt. Aan het eind van mijn bijdrage
zullen we begrijpen waarom we stereotypes niet moeten beschouwen als irrationele
reacties, maar eerder als overtuigingen die vatbaar zijn voor verandering. Een resoluut
optimistische boodschap dus.
Stereotypes: waar komen ze vandaan?
Bij wijze van inleiding moeten we eerst goed omschrijven waar we het over hebben. Als
het over definities gaat, zijn wetenschappers het erover eens dat je stereotypes moet
onderscheiden van vooroordelen en discriminatie. Stereotypes verwijzen naar kennis,
opvattingen en opinies die mensen over groep x of y hebben. Ook al worden de drie
begrippen in het courante taalgebruik soms door elkaar gebruikt, toch gaan ze over
andere zaken, zowel op het vlak van de subjectieve beleving als wat bepaalde ethische of
juridische overwegingen betreft.

Figuur 1. Oorzakelijke sequentie van sociale perceptie.
Na bijna een eeuw onderzoek weten we vandaag de dag veel meer over het ontstaan van
stereotypes. We kunnen de factoren in vier grote categorieën onderscheiden. Eerst is
er de socialisatie en de persoonlijkheid. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
is volgens onderzoekers het oplaaien van geweld en de haat in de wereld – uiteraard
denkt men dan aan de horror van de Holocaust – geworteld in een bijzondere afwijking
in de persoonlijkheid van mensen. Sociologen van Duitse afkomst en Amerikaanse
psychologen bundelen hun krachten en stellen een reeks schalen op punt waardoor men
op het spoor zou kunnen komen van wat men noemt ‘een autoritaire persoonlijkheid’.
Hun theoretische arsenaal is een mengeling van psychologie en psychoanalyse. (Adorno
et al., 1950).
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Jammer genoeg bleken de vragenlijsten problematisch te zijn. Wat meer is, het
theoretische kader lijkt de snelle variaties die in de loop van de geschiedenis
worden waargenomen niet te kunnen verklaren. Toch blijft het idee van een
persoonlijkheidssyndroom aantrekkelijk, wat de onderzoekers ertoe zal aanzetten om
hun instrumentarium te verbeteren, net als het theoretisch perspectief. Momenteel
gaat men ervan uit dat socialisatiefactoren in staat zijn om de persoonlijkheid van
mensen te vormen, tot op het punt dat de visie op de wereld die ze hierdoor krijgen
hen naar welomschreven doelen oriënteert. Uiteindelijk gaan individuen met
anderen interacties aan vanuit bepaalde ideologische overtuigingen. Het bekendste
zijn het autoritarisme van rechts en de sociale dominantie. In het eerste geval vormt
een bestraffende opvoeding een conformistische persoonlijkheid die de wereld als
gevaarlijk zal percipiëren. Dat zal zich omzetten in het zoeken naar veiligheid. Om dat
doel te bereiken zullen mensen autoritaire en conservatieve posities innemen, eerder
dan een open houding aan te nemen en autonomie te promoten. Naast deze aspecten,
die verband houden met overtuigingen en denktrants die grotendeels het gevolg zijn
van wat in de schoot van het gezin is gebeurd, moet er ook gewezen worden op de impact
van de socialisatie door peers en – hoe langer hoe meer – door de media. Mensen worden
gevoed door schoolboeken, de pers, televisie enz. Breder bekeken is wat men denkt dat de
anderen denken een belangrijke bron van invloed. Als je vindt dat het afkeurenswaardig
is te lachen om een persoon met een handicap, dan is de kans klein dat je dat zult
doen. Bovendien worden ideeën van groepen ook gevormd in de tussenruimtes van
organisatievormen in de samenleving (wie krijgt welke beroepen?), de cultuur (wat is de
beeldvorming rond dingen en mensen?), enzovoort.
Een tweede groep van factoren die aan de oorsprong liggen van het kleineren van
anderen en van conflicten tussen groepen zou te vinden zijn in de strijd voor de al te
vaak beperkte middelen. Deze verklaring werd aanvankelijk naar voren geschoven om
een te individualistische lezing van groepsfenomenen te counteren. Een inmiddels
klassiek experiment is daarvan een goede illustratie. In zijn bekommernis om welkdanige
invloed ook van tekortkomingen op het vlak van de persoonlijkheid uit te sluiten, deed de
onderzoeker Sherif (1967) met zijn medewerkers een beroep op perfect evenwichtige jonge
adolescenten uit de Noord-Amerikaanse middenklasse. Zij werden bestudeerd tijdens
hun leven in een zorgvuldig georkestreerde vakantiekolonie in een immens natuurpark.
In die drie weken volgden drie periodes elkaar op: tijdens de eerste week werden de
jongeren verdeeld in twee groepen; ze wisten van het bestaan van de andere groep niets
af. De groepen gingen hun eigen gang met hun bezigheden. Ze leidden hun leventje, met
hun ‘folklore’, hun leider en hun activiteiten. Aan het begin van week twee vernamen de
twee groepen elkaars aanwezigheid. Meteen verslechterde het klimaat, maar het werd
pas echt erg toen de onderzoekers de jongelui in een reeks van sportieve ontmoetingen
met elkaar in concurrentie brachten. Er werden raids georganiseerd, en daar volgden
uiteraard represailles op. Tijdens de derde week probeerden de onderzoekers de banden
weer aan te halen. Dat bleek bijzonder ingewikkeld te zijn. Pas toen de adolescenten hun
krachten moesten bundelen om een of ander obstakel te overwinnen (een vrachtwagen
met bevoorrading uit de modder trekken), kwam er een koerswijziging. De contacten
werden positiever, er werden nieuwe vriendschappen gesloten en de rancune van het begin
verdween. Dit onderzoek biedt een miniatuurversie van wat de Amerikaanse samenleving
meemaakte in de jaren van de strijd voor burgerrechten door Afro-Amerikanen. Ook al
zijn de uitdagingen immens, de desegregatie (en niet desegretatie) zet zich door. Het lijdt
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nauwelijks twijfel dat onvoldoende middelen (zoals arbeidsplaatsen) en uiteenlopende
normen en waarden (zoals religieuze overtuigingen en opvattingen over het gezin) in staat
zijn om de relaties tussen groepen te doen verslechteren. Maar er zijn nog andere, meer
elementaire mechanismen aan het werk.
Dankzij een derde stroming in het onderzoek, de sociale identiteit, kwam het belang
van het horen bij een groep in the picture te staan. Een onderzoeker van joods-Poolse
afkomst die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk studeerde en die de
kampen overleefde omdat hij zijn identiteiten handig verdonkeremaande, stond hier
aan het begin van. In zijn poging om de factoren aan het licht te brengen die nodig zijn
voor het ontstaan van discriminatoir gedrag, probeerde Tajfel zogeheten ‘minimale’
groepsvoorwaarden te creëren. Zo werden scholieren op basis van een futiel criterium
in twee groepen verdeeld. Ze wisten niet wie de andere leden van hun groep waren,
hadden niet de minste groepgeschiedenis samen, er was geen formele interactie enz.
Ondanks die minimalistische voorwaarden deelden ze toch meer punten of geld uit aan
onbekende leden van hun groep dan aan mensen die tot een andere groep behoorden.
Tajfel slaagde erin de wereld te verdelen in ‘zij’ en ‘wij’ én de gevolgen van deze verdeling
aan te tonen. Zijn resultaten benadrukten de centrale waarde van het ‘behoren bij’
voor onze eigen identiteit, en dus het belang van het deel uitmaken van een groep die
positief afstraalt op zichzelf. Je hoeft maar te denken aan de lachende gezichten van
voetbalsupporters de dag na een overwinning en aan de trots waarmee ze de dagen
nadien hun clubkleren dragen. Bij een nederlaag is het tegenovergestelde het geval. Bij de
instrumenten die de groepsleden ter beschikking hebben om het verschil te laten zien
en de superioriteit van hun groep te bevestigen, spelen stereotypes een eersterangsrol.
Behalve beschrijven zorgen deze karakteriseringen er ook voor dat je ongelijke sociale
verbanden kunt rationaliseren en acties tegenover andere groepen kunt rechtvaardigen.
Als het past om nieuwe migranten niet te snel recht op werk te geven, dan komt dat
omdat het om profiteurs gaat die het werk van anderen afpakken, toch?
Tegen het eind van de jaren zeventig bracht onderzoek een laatste beperking aan het
licht die de neiging verklaart om stereotypes te gebruiken: onze gelimiteerde cognitieve
middelen. Als kort-door-de-bocht gedachtegangen zijn stereotypes het resultaat van
een noodzakelijke vereenvoudiging van de wereld om ons heen. Dat gebeurt door wat
de onderzoekers ‘het categoriseringsproces’ noemen. Wij stoppen mensen in schuifjes
en ‘stileren’ zo de wereld. Precies zoals we dankzij een wegenkaart of gps, die de fysieke
wereld tot het uiterste vereenvoudigen, onze bestemming kunnen bereiken, blijken
stereotypes waardevolle instrumenten te zijn om onze weg te vinden in het sociale
universum, ook als ze karikaturen maken van de dingen. Stereotypes bieden een
reservoir aan waardevolle informatie, die onze categoriserende labels stoffeert. En die
labels plakken we voortdurend op de mensen die ons pad kruisen. Dankzij stereotypes
kunnen we voorspellen wat er kan gaan gebeuren. Zo hebben we er toch belang bij om
tegen een oudere persoon traag te praten? Of ervan uit te gaan dat hij of zij niet thuis is
in informatica. We zijn experts in het toewijzen van mensen aan bepaalde groepen en in
het inzetten van gerichte knowhow, zoals een studie van Eberhard et al. laat zien (2004).
Aan blanke Amerikaanse deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd om naar een
scherm te kijken waarop zeer korte flashes verschijnen (230 ms), links of rechts van een
fixatiepunt. Het zijn er in totaal een honderdtal. Bij de controlegroep gaat het om een
willekeurige mengeling van tientallen gezichten. Bij de proefpersonen verschijnt er
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na de eerste honderd ms gedurende 30 ms een zwart gezicht, en vervolgens is het weer
aan de flashes. Bij de andere groep met proefpersonen is het een blank gezicht dat in de
sequentie opduikt. Na deze eerste fase van het onderzoek krijgen de proefpersonen de
opdracht om objecten te herkennen. Het gaat om veertien voorwerpen die geleidelijk
aan zichtbaar worden naarmate een filter die op het beeld is gelegd, oplost. Bij de
veertien zijn er vier die in direct verband staan met criminaliteit, zoals een revolver. In
overeenstemming met de negatieve stereotypes over zwarte mensen in de Verenigde
Staten doen de deelnemers er langer/korter over om de vier objecten te identificeren als
ze eerst werden geconfronteerd met het blanke/zwarte gezicht in de controleconditie.
Dit bevestigt dat het betrokken gezicht hun stereotype kennis op waakstand heeft gezet.
De logica achter de inhoud van stereotypes
Wat ook de factoren zijn die verantwoordelijk zijn voor onze stereotypes, het is steeds
moeilijker om die te meten. Voor de meesten van ons is het niet passend, of soms
zelfs moeilijk, om aan anderen in die termen te zeggen wat we denken. De sociaal
psychologen hebben daarom diverse en gevarieerde technieken ontwikkeld om naar
de overtuigingen van mensen te peilen, ook die waarover mensen écht niet graag
praten. Dankzij hun werk kunnen we beter de inhoud van stereotypes onderscheiden
en ons realiseren dat het om allesbehalve vluchtige óf onbeweeglijke meningen gaat.
Integendeel, ze beantwoorden aan een goed geoliede logica. De opvattingen die we aan
iemand uit groep y of x toeschrijven, verwijzen naar hiërarchische verbanden en naar
relaties van onderlinge afhankelijkheid die men met de doelpersonen onderhoudt. In
zijn befaamde Stereotype Content Model stelt Fiske (2015) het zo dat de verschillen in
statuut en macht worden omgezet in het toewijzen van kenmerken die verbonden zijn
met wat men ‘competentie’ noemt en die gaan over aspecten in verband met capaciteiten
(doeltreffend, begaafd, intelligent enz.) en met zelfvertrouwen (ambitieus, gemotiveerd,
zelfverzekerd enz.). Relaties van onderlinge afhankelijkheid daarentegen leiden tot
het toewijzen van kenmerken die verbonden zijn met wat Fiske ‘warmte’ noemt en die
verwijzen naar facetten inzake sociale vaardigheden (vrolijk, sociaal, minzaam enz.), en
met ethische kenmerken (oprecht, eerlijk, betrouwbaar enz.).
Heel wat onderzoek bevestigt dat een oordeel inzake competentie en warmte
kenmerkend is voor de sociale groepen uit onze omgeving. Bankiers en rijke mensen
zijn competent maar missen warmte. Oudere mensen en mensen met een fysieke of
mentale beperking zijn warm, maar lijden dan weer onder een gebrek aan competentie.
Mensen uit de middenklasse, studenten en – laten we het maar toegeven – onze eigen
groep, erven van de beide groepen iets, wat handig is. Aan het andere uiterste zijn er
groepen die competent noch warm zouden zijn: migranten, daklozen, drugsverslaafden
enz. Deze stereotiepe constructies voeden vervolgens emoties: afgunst, medelijden,
bewondering en misprijzen. En die emoties voeden op hun beurt een geheel van
gedragingen die zich bewegen tussen faciliteren (verdragen, aanmoedigen, zich
verbinden, helpen, ondersteunen) en ergernis (vermijden, uitbannen, tegenwerken,
beledigen, agressief bejegenen).
Met het ‘slechte’ kwadrant komt een bijzondere configuratie overeen. Daar vind je de
groepen aan wie men zowel competentie als warmte ontzegt, zoals daklozen, migranten,
maar ook groepen die in verband worden gebracht met geestesziektes, zoals schizofrene
mensen, mensen met psychoses en mensen die sterk verslaafd zijn aan verdovende
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middelen. Diverse studies bevestigen dat dit kwadrant reacties opwekt van minachting,
afkeer en zelfs ontmenselijking.
In een intrigerend experiment doen Cikara en collega’s (2010) een beroep op het Trolley
Paradigma. De deelnemers moeten zich inbeelden dat ze met een dilemma te maken
krijgen: ze bevinden zich op een brug over een spoorweg, met naast zich nog iemand.
Ze zien van één kant een trein aankomen en merken aan de andere kant van de brug
vijf mannen op die op het spoor staan. Als er niets gebeurt zal de machinist de vijf te
laat zien, beseft de deelnemer, bij wie ook het idee opduikt om zijn buurman het spoor
op te duwen, waardoor de trein zal beginnen te remmen en uiteindelijk de vijf gered
zullen worden. Zonder verdere precisering is de grote meerderheid van de mensen
terughoudend om hun buurman een duw te geven, ook al is dat ‘utilitaristisch’ de meest
aangewezen optie. Het experiment bestaat er nu in dat er variatie wordt aangebracht
in de identificatie van de groepen – de buurman en de vijf op het spoor. Een van de
resultaten is dat de deelnemers het opofferen van hun buurman minder aanvaardbaar
vinden als de vijf individuen behoren tot een groep die men over het algemeen in de
‘slechte’ kwadrant plaatst. Anders gezegd: men is minder begaan met het proberen te
redden van deze mensen als ze dakloos, migrant of schizofreen zijn dan als het zou gaan
om bankiers, studenten of oudere mensen!
Competentie hoog

Warmte
laag

Bewondering

Actief
schaden

Minachtend

Actief
faciliteren

Passief
schaden

Warmte
hoog

Betreurenswaardig/
jammer

Competentie laag

Cuddy, Fiske en Glick (ASP, 2008)

Jahoesheid/
afgunstig

Passief
faciliteren

Figuur 2. Dimensies van de inhouden van stereotypen.
Bij nader inzien hebben maar weinig studies rechtstreeks onderzocht hoe het zit met de
perceptie van mensen met psychische problemen vanuit deze invalshoek (het Stereotype
Content Model), ook al zijn er momenteel studies bezig (Yzerbyt, Rohmer & Aube, 2019).
Een notoire uitzondering is het werk van Sadler (2012, 2015), die het vraagstuk van de
stereotypes aansnijdt voor een twaalftal psychische problematieken. Zij toont aan dat
actief hinderlijke gedragingen (beledigingen, obstructie, agressie enz.) vooral het resultaat
zijn van gevoelens van woede, die dan weer het gevolg zijn van de afwezigheid van warmte
(sociaal gedrag, aandacht voor anderen, betrouwbaarheid, oprechtheid enz.). En dat wordt
in verband gebracht met mensen met pscyhische problemen. Het gaat hierbij in de eerste
plaats om sociopaten, gewelddadige misdadigers en bepaalde andere criminelen. Passief
hinderlijke gedragingen (onverschilligheid, vermijdingsgedrag, uitbanning enz.) vloeien
voort uit de angst die voortspruit uit de afwezigheid van warmte en van competentie
(capaciteiten, motivatie, doeltreffendheid enz.). In het laatste geval zijn nagenoeg alle
mensen die kampen met een psychische problematiek betrokken partij.
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Besluit
We hebben gezien dat de factoren die stereotypes met zich meebrengen – vormen van
kennis over de diverse karakteristieken van de groepen om ons heen – van velerlei aard
zijn. Socialisatie speelt uiteraard een rol, in de familiekring maar ook in de media en
de samenleving als geheel. Verder is er ook de kwestie van de middelen, en meer in het
algemeen de bedreigingen die mensen zien op materieel of symbolisch vlak. We zijn
sociale dieren en het loutere feit dat we tot een groep behoren bevordert identificatieeffecten en faciliteert discriminatie. En tot slot kunnen we niet anders dan informatie
categoriseren om betekenis te geven aan de wereld en om efficiënt te kunnen handelen.
Stereotypes zijn in dit verband belangrijke bondgenoten. Het gaat hierbij absoluut
niet om arbitraire inhouden: stereotypes zijn de vertaling van relaties van macht en
afhankelijkheid. Uiteindelijk zijn het deze interpretaties die de emotionele reacties en
gedragingen richting geven. Dat is wat men noemt vooroordelen en discriminatie.
Het hoeft geen betoog dat er nog enorm veel werk op de plank ligt. Hoe beter we
het raderwerk begrijpen dat de waarnemers die wij zijn ertoe brengt om aan sociale
groepen kenmerk x of y toe te dichten, hoe beter we ook in staat zullen zijn om daarin
verandering te brengen. Er is ongelooflijk veel onderzoek beschikbaar waaruit manieren
van aanpakken naar voren komen die hoopgevend zijn: niet om stereotypes aan de
kant te schuiven – dat lijkt een illusie te zijn – maar om ze in positieve zin te kunnen
veranderen. In scholen, instellingen en buurten hebben sociaal psychologen horizontale
samenwerkingsstrategieën kunnen opzetten tussen mensen die behoren tot groepen
die eerst in conflict waren met elkaar. Ze konden ook positieve effecten aantonen van
verschuivingen in de twee structurele dimensies: hiërarchische verbanden en onderlinge
afhankelijkheid. Door tegelijk een geïndivualiseerde benadering naar voren te schuiven,
die de vaak invasieve groepsetiketten aan de kant schuift, kan men ook meer begrip
opbrengen voor elkaars rijkdom en mensen ertoe aanzetten om het geweer van schouder
te veranderen wanneer ze anderen benaderen die behoren tot groepen die zij traditioneel
verguisden. In een volgende fase kan men het idee promoten van een bredere gemeenschap
die ertoe in staat zal zijn om aan zijn toekomst te werken op basis van de eigen kenmerken
en de troeven van de diverse groepen die tot die gemeenschap behoren. Dat is in elk geval
een prachtige doelstelling, die de sociaal psychologen graag nastreven.

2.2. Met welke ‘bril’ kijken we naar mensen met een psychische
aandoening?
Bijdrage van Prof. Dr. Baldwin Van Gorp, Instituut voor Mediastudies, KU Leuven
Bijna een eeuw geleden, in december 1922, verschenen in het Vlaamse geïllustreerde
tijdschrift Ons Volk Ontwaakt een aantal stukken met de titel ‘Over de behandeling van
krankzinnigen’. Er werd daarbij in bijzonder lovende bewoordingen gesproken over wat
men nu de geestelijke gezondheidszorg noemt ::
“Gelukkig toch dat anderen die ongelukkige lijdenden willen opnemen, anderen die dit
lijden verstaan en daarom ook mildering kunnen brengen. (…) brengen wij hulde aan die
verborgen helden en heldinnen die, van niemand gezien dan van God en Zijne engelen, hun
leven zo grootmoedig verpanden, om dag en nacht ten dienste te staan van hunne geliefde
krankzinnigen.” (Ons Volk Ontwaakt, 10 december 1922, p. 597)..
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De artikels zijn om verschillende reden boeiend om te lezen. Ten eerste maken ze duidelijk
dat het zoekproces naar een geschikte terminologie om het over personen met een
psychische aandoening te hebben al een tijd aan de gang is. Behalve over ‘krankzinnigen’
gaat het ook over ‘stompzinnigen’, ‘achterlijken’ en ‘lijders aan zenuwziekten’. Ten
tweede is er de vaststelling dat het niet vanzelfsprekend was aan te geven welke plaats
personen met een psychische aandoening in de samenleving verdienen. Zo worstelde men
klaarblijkelijk met het vraagstuk of zij moeten worden opgesloten.

© Baldwin Van Gorp

Honderd jaar later is er veel veranderd. Of toch niet? Diezelfde kwesties spelen immers
nog steeds een rol: in welke bewoordingen praten en denken we over personen met een
psychische stoornis en hoe gaat de samenleving met hen om? En dan is er de vraag hoe er
over de geestelijke gezondheidssector gesproken wordt. Zijn de zorgverleners nog steeds
“de verborgen helden en heldinnen” over wie het artikel het heeft?

Het waren dit soort vragen die in 2015 het onderwerp vormden van een onderzoek
op vraag van de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen Julie Renson en Koning
Fabiola. Zo kwam het dat het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven op zoek
is gegaan naar de beelden die in België gangbaar zijn om het over personen met een
psychische aandoening te hebben, en onder meer om na te gaan hoe die beelden ook voor
zorgverleners een rol van betekenis kunnen vervullen. De systematische uitgevoerde
studie leverde uiteindelijk twaalf frames op die elk op een specifieke manier een
antwoord formuleren op de vraag: wat is een psychische aandoening en wat betekent die
voor de directe betrokkene?
In wat volgt zal er eerst kort stilgestaan worden bij het academische concept
‘framing’. Daarna komen de twaalf frames uit het onderzoek aan bod, waarbij meteen
wordt aangegeven welke rol het aangeduide frame zou kunnen vervullen voor wie
professioneel of als vrijwilliger betrokken is in de geestelijke gezondheidssector. Verdere
details en adviezen zijn te vinden in eerdere publicaties. 2
Wat zit er in een frame?
In de communicatiewetenschap heeft het concept ‘framing’ een neutrale betekenis. Het
verwijst naar de denkkaders of mogelijke perspectieven van waaruit er naar een kwestie
gekeken kan worden. Het gaat dan onder meer over waarden, archetypes en stereotypes
die telkens een ander frame opleveren. Die frames nestelen zich in de hoofden van
mensen: tijdens het opgroeien, door de opvoeding, het volgen van de actualiteit,
het kijken naar films enzovoort. Iedereen, dus ook personen met een psychische
aandoening en hun hulpverleners, zal zodoende bepaalde frames associatief verbinden
2 Bijlage 2
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met psychische aandoeningen en de personen die ermee te maken hebben.
Frames zijn vrij standvastige, gedeelde patronen, ingebed in de cultuur. Voor personen
binnen eenzelfde cultuur voelen ze vertrouwd aan, waardoor het hele framingproces
vaak onopgemerkt verloopt. Daardoor ontstaat de indruk dat het frame – de ‘bril’
waarmee er naar een kwestie wordt gekeken – een feitelijk gegeven is. Een frame
representeert echter altijd slechts één mogelijke manier om naar de werkelijkheid te
kijken; er zijn altijd alternatieve brillen voorhanden. Zodra die frames het denken
over psychische aandoeningen gaan bepalen en mensen er zich naar gaan gedragen,
fungeren ze als een zelfvervullende voorspelling. Zo wordt het des te moeilijker om
feiten en frames van elkaar te onderscheiden.
In het onderzoek werd er op basis van een systematische analyse van een grote
steekproef met nieuwsberichten, films, romans en webteksten die over psychische
aandoeningen handelden, stapsgewijs naar een aantal frames en counterframes
toegewerkt. Ieder frame staat daarbij voor een problematiserende kijk op psychische
aandoeningen en ieder counterframe voor een deproblematiserende kijk. De
onderzoekers schuiven in het rapport een combinatie van problematiserende frames en
deproblematiserende counterframes naar voren als de geprefereerde manier om het over
personen met een psychische aandoening te hebben. Die aanpak zou moeten resulteren
in een meer evenwichtig en genuanceerd beeld over psychische aandoeningen, hoewel
die tot op zekere hoogte ongrijpbaar zijn en in vele gedaanten voorkomen: het gaat
van verslavingen over depressie en burn-out tot een reeks langdurige psychiatrische
stoornissen.
Vijf frames…
De onderzoekers onderscheidden vijf frames die bijdragen aan de stigmatisering van
personen met een psychische aandoening. Drie ervan zijn bijzonder relevant voor
de geestelijke gezondheidssector. Ten eerste is er de opvatting dat een psychische
aandoening een allesbepalend kenmerk is van potentieel gevaarlijke individuen.
Aan de basis ligt een Angst voor het onbekende. Voor professionals die beroepsmatig
met personen met een psychische aandoening te maken krijgen, kan dit gevoel zich
vertalen in moeite hebben met het wispelturige en onvoorspelbare karakter van
sommige psychische aandoeningen. Stigmatisering leidt ook tot de opvatting dat de
betrokkenen Zwakke schakels vormen. Vanuit dat frame bekeken hebben personen
met een psychische aandoening inherente gebreken en is de samenleving beter
af zonder hen. Ten derde is er de sociale norm Zelfcontrole, die bruikbaar is om de
verantwoordelijkheid voor de aandoening volledig bij de betrokkene te leggen. Deze
problematisering resulteert in simplistische redeneringen: een alcoholverslaafde
moet ‘gewoon’ van de drank afblijven, iemand met anorexia nervosa moet ‘gewoon’
wat meer eten enzovoort.
Een problematiserend frame dat bijzondere aandacht verdient, is het frame Het monster.
Dit metaforische frame komt regelmatig voor in de manier waarop individuen hun
eigen ervaring met een aandoening op een levendige manier trachten voor te stellen.
De media nemen ze maar al te graag over: “Depressie is een zwart gat dat je uiteenrijt”
(Het Laatste Nieuws, 29 september 2017) of “Angst is een hongerig beestje” (Body Talk,
mei 2017). 3 Problematisch aan het frame is dat het suggereert dat een psychische
3 Voor enkele visuele voorbeelden zie: De Hollyhock (2016, 18 oktober). Un artiste illustre des maladies mentales de façon très glauque. HITEK.fr. Online: https://hitek.fr/42/illustrations-maladie-mentale-glauque_4442
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aandoening iets is wat de betrokkene met alle middelen moet bekampen, dat hevig
verzet noodzakelijk is en dat het een teken van zwakte is als men daarin niet zou slagen.
Bij het frame Een gemakkelijke prooi ten slotte komt de geestelijke gezondheidssector zelf
in het vizier. Het gaat dan over zorgverstrekkers, en bij uitbreiding ook kwakzalvers
en neptherapeuten, die handig gebruik maken van het ongrijpbare karakter van
psychische aandoeningen en van de goedgelovigheid van de betrokkenen om er zelf
(financieel) voordeel uit te halen. Binnen dit frame passen eveneens de opmars van
psychofarmaca, overdiagnostisering – “iedereen moet een psychische aandoening
worden aangepraat” – en psychologen en psychiaters die al evenzeer niet goed bij hun
hoofd zijn.
… en zeven counterframes
De belangrijkste uitdaging van de studie was te zoeken naar frames die een
tegengewicht kunnen bieden voor deze problematiserende en sterk stigmatiserende
frames. De onderzoekers formuleerden uiteindelijk zeven counterframes. Een
counterframe is een frame dat resulteert in een niet- of minder problematiserende kijk
op een issue. Een psychische aandoening is zodoende geen probleem meer, of alleszins
niet iets angstaanjagend, geen teken van zwakte of van een gebrek aan zelfcontrole.
Elk van de zeven counterframes houdt voor zorgverleners een specifiek aandachtspunt
in. Waar het frame Angst voor het onbekende personen met een psychische aandoening
als abnormaal wegzet, is er ten eerste de mogelijkheid om hen als Bijzonder te benaderen,
als personen met unieke eigenschappen en buitengewone competenties. De voorkeur
gaat echter uit naar normalisering: een psychische aandoening is een uiting van een
kwetsbaarheid die slechts een van de vele karakteristieken van een persoon uitmaakt.
Bij iedereen zit er wel ‘een blokje scheef’, zoals bij Een mozaïek.
Drie counterframes houden verband met het hersteltraject van een persoon met een
psychische kwetsbaarheid. Ten eerste is er de behoefte bij personen die psychische
problemen ervaren om te begrijpen wat er precies aan de hand is. Als er eenmaal een
duidelijke diagnose gesteld is, kan er naar een geschikte remedie worden gezocht. Als
een psychische aandoening iets was als Een gebroken been, dan zou er een duidelijke
fysieke oorzaak zijn, zou men sneller op begrip van de buitenwereld kunnen rekenen
en zouden het aanbrengen van een gipsverband en voldoende rust moeten volstaan om
volledig te genezen. Ten tweede, hierbij aansluitend, is er de behoefte om te kunnen
verklaren waar een psychische aandoening vandaan komt. Vaak wordt er dan verwezen
naar een trauma uit de jeugd. Mocht die link er toch meteen niet zijn, dan gaat het
mogelijk om een verdrongen trauma. Een psychische aandoening is in dat geval een
begrijpelijke reactie op een externe traumatische gebeurtenis, zoals Een aardverschuiving.
Het derde relevante counterframe in dit verband is De tocht. Dit geeft op metaforische
wijze weer hoe de behandeling van een psychische stoornis niet zozeer gericht is op
genezing, maar op herstel. De persoon in kwestie staat voor een moeizame tocht met
pieken en dalen die hij of zij moet maken. Dit duidt op de eigen verantwoordelijkheid –
niemand kan de tocht in hun plaats ondernemen – maar ook op het gegeven dat men er
niet alleen voor staat. Er is het gezelschap van medereizigers en er staan ervaren gidsen
paraat om de persoon met de aandoening te vergezellen. Herstel gaat bovendien nog
verder dan genezing: het draait er niet alleen om dat je de aandoening een plek geeft
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in het leven, het behelst ook een totaalervaring waarbij men als mens op verschillende
domeinen vooruitgang boekt.
De tocht benadrukt sterk het leren omgaan met de aandoening, en dat kan een
serieuze inspanning vergen. Het counterframe Een ongenode gast sluit daarbij aan: een
psychische aandoening is iets wat plotseling in het leven opduikt, waarmee men niet
het gevecht moet aangaan, maar waarmee men moet leren omgaan, in de hoop dat die
‘gast’ ooit weer eens vertrekt. De kanarie in de mijn ten slotte verplaatst de aandacht
van de persoon met de aandoening naar de ruimere samenleving, die veeleisend en
stresserend is. Doordat er zaken structureel fout zitten, krijgen steeds meer mensen met
psychische aandoeningen te maken. Dit pleit voor een meer centrale plek van geestelijke
gezondheid in de samenleving. Niet ergens in de marge.

Aan de slag
De frames en counterframes zijn tot stand gekomen door allerlei media-uitingen
systematisch te bestuderen. Ze zijn dus niet voortgekomen uit bijvoorbeeld
observaties in een zorgcontext. Na afloop hebben er wel interviews met zorgverleners
plaatsgevonden. Daarin werd er eerder over de gereconstrueerde frames gereflecteerd
dan dat er werd nagegaan in welke mate ze bijvoorbeeld daadwerkelijk een rol
spelen in het contact tussen zorgprofessionals en hun cliënten. In het natraject
van het project hebben het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de
Koning Boudewijnstichting daarom specifiek een actie opgezet met de geestelijke
gezondheidssector als doelgroep. Hoe zouden de frames en counterframes met de
bijbehorende inzichten ook voor zorgverstrekkers van nut kunnen zijn?
Een valkuil die alleszins vermeden moet worden, is ervan uitgaan dat
deproblematiserende counterframes te allen tijde de voorkeur hebben en dat het
gebruik van problematiserende frames uit de weg moet worden gegaan. Psychische
aandoeningen vormen in de regel immers een probleem. Ze wegzetten als nietproblematisch zou kunnen betekenen dat ze aan de aandacht van beleidvoerders
ontsnappen en dat personen met een aandoening als aanstellers worden gezien. Een
weloverwogen combinatie van frames en counterframes heeft de voorkeur, waarbij
vooral potentieel stigmatiserende elementen uit de weg moeten worden gegaan.
Een zelfevaluatie van de eigen communicatie zou voor zorgverleners een startpunt
kunnen vormen: welke frames en counterframes herkent men in de eigen
communicatie? In welke mate treden zorgverleners al bij voorbaat personen met een
psychische aandoening tegemoet als zwak, potentieel gevaarlijk en als personen met een
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gebrek aan zelfcontrole? Is een psychische aandoening inderdaad iets als een monster
waarmee strijd moet worden geleverd?
Een volgende stap in de bewustwording is na te gaan in welke mate de counterframes
nuttig kunnen zijn om de communicatie over en met de personen met een aandoening
te verbeteren. In welke mate is het echt mogelijk en noodzakelijk om een eenduidige
diagnose te stellen (Het gebroken been) en een oorzaak (Een aardverschuiving) aan te
duiden? Een aantal van de counterframes, waaronder met voorsprong De tocht, biedt de
mogelijkheid om op een bevattelijke manier uit te leggen wat herstel voor iemand met
een psychische aandoening betekent.
Deze publicatie bevat een neerslag van het vervolgtraject, waarbij de geestelijke
gezondheidssector in België uitgenodigd werd om projecten op te zetten met als doel de
beeldvorming over personen met een psychische aandoening te verbeteren. Bijzondere
aandacht gaat daarbij naar de ‘lessons learned’, die op hun beurt inspirerend kunnen
zijn voor iedereen die anders wil communiceren over psychische aandoeningen in een
zorgcontext.
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3. ZEVENTIEN INITIATIEVEN VAN PROFESSIONALS IN EEN
LEREND NETWERK

Elk project dat is opgezet in het kader van de projectoproep ‘Anders communiceren
over psychische aandoeningen in een zorgcontext’ heeft zijn eigenheid. Toch hebben
sommige projecten ook gemeenschappelijke elementen. We kunnen in het algemeen
vier types onderscheiden.
Zo leggen sommige projecten de nadruk op de belangrijke en nuttige rol die (ex-)
patiënten kunnen spelen. Het gaat om mensen die een persoonlijke ervaring hebben met
een psychische aandoening. Naargelang het project worden zij ervaringsdeskundigen,
partnerpatiënten of peer helpers genoemd.
Andere projecten focussen meer op de beeldvorming over geestelijke gezondheid en
mensen met een geestelijke aandoening bij de professionals in de gezondheidszorg. Het
identificeren van die beelden levert bruikbaar materiaal op met het oog op het opzetten
of verbeteren van interventies die patiënten willen destigmatiseren en professionals
willen sensibiliseren voor hun eigen perceptie van de geestelijke gezondheid en de
impact die dit kan hebben op hun gedragingen en hun communicatie met patiënten.
Eén project heeft het vraagstuk van de stereotypes en de stigmatisering bij de
brede bevolking én bij patiënten verder uitgediept, door er de beeldvorming over
de psycholoog bij te betrekken. Die kan een belangrijke en nuttige rol spelen bij het
begeleiden van mensen met een psychische problematiek, maar kan paradoxaal genoeg
ook zelf het slachtoffer zijn van discriminatie of een slecht imago.
Een vierde soort projecten, tot slot, wenste te belichten hoe weinig plaats en aandacht
families krijgen (meer bepaald, in sommige gevallen, de kinderen van patiënten). De
familie wordt in het geval van patiënten met een psychische problematiek inderdaad te
weinig betrokken. Professionals vergeten dan dat patiënten ook ouders kunnen zijn.
Sommige projecten maken in hun presentatie gebruik van woordwolken (word clouds).
In die wolken worden de groter afgedrukte woorden het vaakst gebruikt. De woorden
zijn rood, blauw of groen gekleurd. Dat wil zeggen: negatief, neutraal of positief in
hun verwijzing naar een persoon of concept (bv. ‘schizofrene patiënt’ of ‘geestelijke
gezondheid’).

3.1. De patiënt als partner / ervaringsdeskundige / peer helper
a) Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen vzw (Geel)
Titel van het initiatief
Ervaringsdeskundigen en hulpverleners hand in hand voor een eerlijke en transparante
geestelijke gezondheidszorg op maat.
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Motivatie
Het Netwerk zette de voorbije jaren in op het inschakelen van ervaringswerkers en
op communicatie met familieleden, cliënten en verwijzende hulpverleners. Uit deze
werkgroepen en vergaderingen werd een schat aan informatie verzameld, die ons
helpt om in de toekomst de zorg en communicatie verder te verbeteren. Sommige
verbeteringen kunnen zeer concreet beleidsmatig worden geïmplementeerd. Bij een
begrip als ‘destigmatisering’, blijkt dit moeilijker.
LOGO Kempen en de overheden hebben met ‘Te Gek!?’ erg ingezet op destigmatisering
bij de bevolking. Netwerk GGZ Kempen werkt hiervoor intensief samen met LOGO. In
het strategisch plan wordt de specifieke opdracht ‘stigma doorbreken bij hulpverleners’
opgenomen. Extra ondersteuning op vlak van personeel en vorming is hiervoor
essentieel.
Doelstelling
We willen hulpverleners die betrokken zijn bij het Netwerk GGZ Kempen, meer inzicht
verlenen in hun eigen denkbeelden over psychische kwetsbaarheid en psychiatrie, en
hen bewust maken van vooroordelen en het effect hiervan in de dagelijkse relatie tussen
hulpverlener en cliënt/patiënt. Zo willen we ook de gêne die er is over de eigen mentale
kwetsbaarheid meer openlijk bespreekbaar maken. Dit kunnen we bereiken door
herstelgericht te werken en de benadering vanuit krachten en talenten te stimuleren, en
door het onderscheid met het medisch diagnostisch model te duiden. Veel hulpverleners
zijn in dit laatste model opgeleid. Het vergt inzet, vorming en communicatie om beide
modellen met elkaar te verenigen.
Omschrijving
Netwerk GGZ Kempen wil hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg
en de aanpalende sectoren bewust maken van het effect van stigmatisering in
de professionele relatie tussen de hulpverlener en de persoon met psychische
kwetsbaarheid. We zullen communicatiemateriaal uitwerken voor hulpverleners
en versterken de inzet van ervaringsdeskundigen op verschillende niveaus in het
netwerk. We willen aan de hand van een interactieve vorming dit thema onder de
aandacht van zorgteams brengen.
Hoe gingen we te werk?
Aan de hand van een interactieve vorming gingen we binnen het team aan de slag met
het thema. Een hulpverlener en een ervaringsdeskundige lieten het team stilstaan bij de
eigen opvattingen en vooroordelen. Dat gebeurde door middel van een herstelverhaal,
casussen, stellingen en een gestandaardiseerde vragenlijst. In totaal werden er twee
vormingsmomenten ingericht.
In de eerste fase van het project deelde een ervaringsdeskundige zijn ervaring met de
gezondheidszorg. Hieraan koppelden we een vragenlijst met specifieke stellingen rond
stigma en eigen opvattingen.
In een tweede fase reflecteerde het team, samen met de teamcoördinator en externe
coach, hier verder over en werd het eigen functioneren verkend.
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In een derde fase doen we inspanningen om de vorming structureel in te bedden binnen
het netwerk GGZ Kempen en wordt er gefocust op de verdere verspreiding van de
aandacht voor dit thema. Onze boodschap zal uitgedragen worden naar de eerste lijn:
LOK HA rond herstel, coaching, vorming, werkgroepen.
De deelname aan het project zorgde ervoor dat het moeilijk beleidsmatig te verankeren
agendapunt ‘destigmatisering bij professionals’ heel wat voeten in de aarde kreeg. Wat
LOGO Kempen beoogt bij de bredere bevolking, heeft natuurlijk ook (indirect) effect
op zorgverleners, maar het Netwerk CGG Kempen streeft naar een meer concrete
benadering vanuit een andere invalshoek.
(Voorlopige) Resultaten
Deze incentive zorgde ervoor dat doelstellingen en deadlines duidelijk voor ogen
werden gehouden, de financiële middelen creëerden ruimte voor extra personeel,
het theoretisch basiskader liet toe om gefundeerd na te denken en te werken en het
bijbehorende studiemateriaal (brochures, publicaties) maakte de concrete uitwerking
van vormingsmateriaal mede mogelijk. Dit leidde tot de volgende concrete realisaties:
- een interactieve vorming op maat van teams;
- een evaluatie aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst;
- een structurele inbedding van deze vorming in het netwerk GGZ Kempen.
Aanvankelijk werd er gewerkt binnen de eigen teams en met de meest nabije
partnerorganisaties in het netwerk, maar algauw stroomden aanvragen voor vormingen
binnen vanuit het bredere netwerk. Deze waren moeilijk bij te houden door hun veelheid
in verhouding tot de beschikbare tijd en middelen.
De kracht van de samenwerking van ervaringsdragers/-deskundigen en andere
professionele zorgverleners heeft binnen de doelstelling van dit initiatief nogmaals zijn
nut bewezen en zwakt vooroordelen over het inzetten van deze tandem mede af. Het is
tegelijk een illustratie van en een pleidooi voor de herstelgerichte visie.
CGG Kempen wenst in de verf te zetten dat organisatieoverschrijdend werken op
intermediair niveau essentieel is, zowel tussen de eerste en de tweede lijn, als tussen
welzijn en gezondheid. Bovendien is de gedragenheid door alle partners en op alle
niveaus onontbeerlijk om anders om te gaan met stigma.
b) CRF Alba (La Louvière)
Titel van het initiatief
Horizon 2020
Motivatie
CRF Alba heeft als opdracht een functioneel trainingsprogramma aan te bieden om de
vaardigheden van de gebruikers te verbeteren of op peil te houden op het vlak van hun
persoonlijke autonomie en hun integratie op de arbeidsmarkt. Het gaat erom dat het
individu zijn kijk op de aandoening, zijn beperkingen en problemen verandert en een
beroep doet op zijn persoonlijke krachten om ermee te leren leven en ze zo mogelijk te
overstijgen.
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Mensen die kampen met een probleem op het vlak van hun psychische gezondheid
beschikken over de nodige krachten om de secundaire beperkingen van hun conditie
te overstijgen, door een beroep te doen op hun alternatieve capaciteiten en zonder te
moeten verwijzen naar een model van normaliteit dat ‘van buitenaf’ komt.
Doelstelling
Als dienst die versie 3 van psychisch herstel hanteert (een vorm van herstel die streeft
naar een andere kijk van het individu op zijn ziekte, beperkingen en moeilijkheden, en
die steunt op de kracht van het individu), willen we met dit project zover mogelijk gaan
in de destigmatisering en de reïntegratie van mensen die kampen met een psychische
problematiek.
Hoe gingen we te werk?
Om de doelstelling destigmatisering en integratie te halen heeft het CRF een project
met ervaringsdeskundigen opgezet. De gebruikers die binnen het CRF een volledig
traject hebben afgelegd kunnen een verzoek indienen om ervaringsdeskundige te
worden. Zij nemen dan deel aan een traject van vier maanden waarin ze hun eigen
ervaring met hun geestelijke gezondheid en/of met het mee begeleiden delen. De idee
is dat elke gebruiker zich zijn levenstraject ten volle eigen moet kunnen maken en
daar een kracht van maken: een instrument om te delen met anderen die met dezelfde
problemen kampen en om hen te ondersteunen.
(Voorlopige) Resultaten
Sinds het begin van het project zijn vijf gebruikers ervaringsdeskundige geworden en
hebben drie anderen een aanvraag ingediend om het te worden. Dankzij dit project
voor ervaringsdeskundigen kunnen de gebruikers tijdens hun begeleidingtraject
binnen het CRF op een tussenpersoon een beroep doen. Bovendien getuigt de
aanwezigheid van ervaringsdeskundigen van een positieve en concrete visie op
herstel en op maatschappelijke en beroepsintegratie enz. Het project staat nog in zijn
kinderschoenen. Bedoeling is dat het verder wordt gevoed en dat het geleidelijk aan
evolueert naarmate er meer ervaringsdeskundigen aansluiten en participeren.
c) Project van de Dienst Gezinswetenschappen (Service de Sciences de la
Famille) van de UMons (Bergen)
Titel van het initiatief
Peer support en de integratie ervan in het bestaande hulp- en zorginstrumentarium
Motivatie
De UMons streeft naar de integratie van peer helpers binnen de professionele teams die
in een structuur werken. Een peer helper is een evaringsdeskundige: een individu dat
zelf een aanzienlijke sociale en/of psychische problematiek heeft meegemaakt. Deze
mensen hebben hun eigen kracht aangewend en competenties ontwikkeld om aan hun
situatie het hoofd te bieden. Zij zijn die in voldoende mate te boven gekomen om uit die
levenservaring kennis te kunnen puren. De peer helper stelt dus zijn ervaring ten dienste
van andere mensen die met een psychische problematiek kampen.
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Het project spruit voort uit de vaststelling dat de integratie van peer support in de hulpen zorgstructuren niet vanzelf gaat. Peer helpers en professionals moeten hun plek
vinden, tussen vrees en stigmatisering in. De universiteit biedt stageplekken aan voor
peer helpers binnen structuren waarin zij hun ervaring kunnen valoriseren.
Doelstelling
Doel is de perceptie door professionals van het concept peer support te evalueren, voor en
na de integratie van een stagiair-peer helper.
Hoe gingen we te werk?
Voor het begin van de stage van de peer helper krijgt elke professional die binnen de
structuur werkt een vragenlijst. Zo kunnen we de maatschappelijke beeldvorming
onderzoeken rond peer helpers, met vragen als: ‘een peer helper is kwetsbaarder dan een
andere werknemer en dus moet je zorg voor hem/haar dragen’; ‘het beroepsgeheim geldt
niet voor de peer helper’; ‘om peer helper te kunnen zijn moet je een opleiding volgen’. De
antwoorden worden gerangschikt op een schaal die ging van ‘helemaal niet mee eens’ of
‘volstrekt mee eens’.
Na afloop van de stage van de peer helper krijgen de professionals dezelfde vragenlijst
nog eens, om na te gaan in welke mate hun beeldvorming is geëvolueerd. Er wordt
binnen het team ook een gedachtewisseling georganiseerd rond kwesties als ‘waarom is
de beeldvorming al dan niet veranderd?’ en ‘hoe is de beeldvorming geëvolueerd?’
(Voorlopige) Resultaten
Het inzamelen van de gegevens (via de stageplekken) is nog bezig. De resultaten zullen
in november 2019 bekend zijn. Het eindperspectief is dubbel. Aan de ene kant zullen er
opleidingen worden ingericht die getuigen van het geloof in het herstel van peer helpers
en in ervaringskennis. Cocreatie wordt bepleit en het is de overtuiging dat peer helpers
competenties en kennis hebben die je ook in rekening moet brengen. Aan de andere kant
gaat het er in dit project om de volwaardige integratie van peer helpers binnen teams te
promoten.
d) Universiteit Antwerpen (Antwerpen)
Titel van het initiatief
Anders communiceren in de nieuwe eerstelijnsgezondheidszorg: bewustwording bij
Vlaamse huisartsen in opleiding.
Motivatie
Psychische klachten zijn prevalent in de bevolking. Uit menig onderzoek blijkt dat
de manier waarop zorgverleners kijken naar mensen met een psychische aandoening
een grote invloed heeft op hoe ze deze patiënten behandelen. Nu er binnen de
geestelijke gezondheidszorg wordt ingezet op vermaatschappelijking, zal ook de
eerstelijnsgezondheidszorg hierin een belangrijke verantwoordelijkheid krijgen.
Het is dan ook belangrijk om de houding ten aanzien van mensen met psychische
moeilijkheden van aankomende eerstelijnsprofessionals te onderzoeken en te
nuanceren waar nodig. Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg.
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Doelstelling
We beogen dat huisartsen-in-opleiding na hun kennismaking met de
ervaringsdeskundigen meer nuance aan de dag leggen in hun denken over mensen met
een psychische kwetsbaarheid en misschien ook meer interesse vertonen in psychische
(on)gezondheid.
Omschrijving
Ons projectvoorstel bestaat uit vier fasen. Eerst meten we de attitudes van Vlaamse
huisartsen-in-opleiding ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid
en de frames die ze hanteren in verband met dergelijke patiënten. Daarna brengen we
de huisartsen-in-opleiding die studeren aan de Universiteit Antwerpen in contact met
ervaringsdeskundigen. Ten slotte voeren we de meting opnieuw uit. In alle fasen, maar
vooral naar aanleiding van de laatste fase, zullen we onze inspanningen in de media
trachten uit te dragen.
Hoe gingen en gaan we te werk?
Vier fasen: voormeting, studenten kennis laten maken met ervaringsdeskundigen,
nameting en verspreiding resultaten.
In een eerste fase hebben we geprobeerd alle laatstejaarsstudenten geneeskunde te
bevragen en zo een zicht te krijgen op hun vooroordelen ten aanzien van mensen met
een depressie, een alcoholverslaving of een borderline persoonlijkheidsstoornis. De
laatstejaarsstudenten geneeskunde van de KU Leuven, UAntwerpen en VUB – UGent
wilde niet participeren – werden uitgenodigd voor een bevraging naar attitudes (en frames)
t.a.v. mensen met psychische klachten. 88 studenten (19.4%) beantwoordden de enquête.
In de tweede fase zullen de Antwerpse huisartsen-in-opleiding in contact worden
gebracht met enkele ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen zullen hun
verhaal vertellen, hun ervaringen met stigma toelichten en vertellen hoe ze het liever
anders hadden gezien. We betrachten een laagdrempelige interactie tussen de studenten
en de ervaringsdeskundigen. Tijdens de daaropvolgende nameting in de derde fase
hopen we een beter zicht te krijgen op de (gewijzigde?) attitudes van huisartsen-inopleiding t.a.v. mensen met psychische klachten.
In de laatste fase van het project worden de bevindingen binnen de brede groep van
huisartsen verspreid.
(Voorlopige) Resultaten
Uit fase 1 van het onderzoek komt naar voren dat de respondenten mensen met
psychische klachten in de eerste plaats framen als Het monster. Dat zowel voor
mensen die lijden aan een depressie als aan alcoholabusus of een borderline
persoonlijkheidsstoornis. Als counterframes worden hoofdzakelijk De mozaïek en
De tocht gezien, eveneens voor de drie psychische aandoeningen. Er speelt hierbij
geen effect van de interesse voor psychiatrie of een tendens tot investeren in ggz
(uitgezonderd bij het frame Een gemakkelijke prooi). Mannen en UA-studenten schijnen
vaker het frame Zelfcontrole te gebruiken. Competentiebeleving wordt voorspeld door de
counterframes De tocht en De mozaïek en door interesse voor psychiatrie.
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Algemeen kan ook gesteld worden dat er nog veel ruimte is voor meer genuanceerde
frames, zeker bij de ernstigere ziektebeelden. Stigmatiserende denkwijzen nemen
immers toe naarmate de pathologie ernstiger is.
UA wenst te benadrukken dat de inzet van ervaringsdragers/-deskundigen in de
opleiding van professionals een meerwaarde lijkt. Tijdens het klinische werk gaat
het zelden over hoe patiënten behandeld willen worden, terwijl daar in de opleiding
tot huisarts nog meer ruimte voor is. De ervaring van het onderzoek leert dat
zorgprofessionals-in-opleiding open lijken te staan en geboeid zijn voor de verhalen van
ervaringsdragers/-deskundigen en dat ze hun adviezen ter harte willen nemen. Deze
laatsten zijn op hun beurt gemotiveerd om artsen (in opleiding) te onderrichten over de
impact van stigma.

3.2. Ongemakken bij professionals in de begeleiding –
sensibiliserings- en destigmatiseringsacties
a) De Hulster Beschut Wonen vzw (Leuven)
Titel van het initiatief
Ontbrekende hoeken en losse vijzen? Fijnzinniger communiceren met en over psychisch
kwetsbare mensen.
Motivatie
De Hulster legt zich al langer toe op het thema ‘beeldvorming’. Tweejaarlijks
organiseren we initiatieven als Kunst in de Steigers (een kunstproject met en door de
cliënten), Kwis in de Steigers (een quiz voor iedereen) en de Familiedag. Er is echter nog
ruimte voor verbetering op het vlak van communicatie met en over cliënten en voor
een grotere gevoeligheid hiervoor. We zijn van mening dat communicatie iets is waar je
steeds aan kan werken. Dit project is een uitgelezen kans om de hele organisatie expliciet
en bewust te betrekken bij beeldvorming en om het als een blijvend aandachtspunt naar
voren te schuiven, alsook om onze eigen blinde vlekken te ontdekken wat stigmatisering
betreft. We willen de gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener waar mogelijk nog
meer stimuleren.
Doelstelling
We mikken op bewustwording zowel bij al onze medewerkers als bij de cliënten:
psychisch kwetsbare mensen zijn ook gewone mensen. In eerste instantie beogen we een
permanente bewustwording van hoe professionals communiceren over en met cliënten:
de directie, de psychiaters, de begeleiding en ook de logistieke diensten (administratie,
technische dienst en onderhoudsdienst). Deze laatste medewerkers spenderen veel tijd
bij de cliënten. Daarnaast beogen we een verandering van attitude bij professionals: een
minder problematiserende benadering die niet stigmatiserend is en een relativerende,
herstelgerichte benadering die toch niet nonchalant is. Ten slotte willen we de cliënten
zelf hierbij betrekken, om ook bij hen een proces van bewustwording en emancipatie
op gang te brengen en het zelfstigma te doorbreken. Dit project is geen tweejarenplan,
maar een permanent gegeven. Ook na de voltooiing van het project willen we oog blijven
hebben voor de beeldvorming over onze cliënten.
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Omschrijving
In eerste instantie wilden we analyseren hoe al onze medewerkers – van directie
tot poetsploeg – communiceren over en met psychisch kwetsbare mensen, zowel in
mondelinge als schriftelijke communicatie. Vervolgens hielpen coaching en training ons
bij het verfijnen van ons communicatiegedrag. Ten slotte willen we onze bevindingen en
ideeën verspreiden bij andere zorgorganisaties en in de samenleving. Zo dragen we bij aan
een andere beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Hoe gingen we te werk?
In de eerste fase van ons project deden we aan de hand van een vragenlijst en workshops
onderzoek om na te gaan welke frames het meest gehanteerd worden bij het team en de
cliënten. Na analyse werden er vier geselecteerd.
In de tweede fase werden er vier workshops gepland voor het team om hen nog meer
bewust te leren omgaan met de implicaties van de vier frames. Hierbij werden volgende
zaken belicht:
• de mens staat centraal, in zijn uniciteit;
• aandacht voor wat iemand zelf wil, in zijn eigen leven;
• aandacht voor meerdere facetten van het dagelijks leven;
• gelijkwaardigheid in de relatie cliënt-hulpverlener (met aandacht voor de eigen
kwetsbaarheid van de hulpverlener);
• verbindende communicatie ;
• samen op weg: vergezellen, ondersteunen, het tempo van cliënt, de weg van de
cliënt, het versterken van de eigen mogelijkheden van de cliënt…;
• aandacht voor de maatschappelijke context.
Een specifieke workshop in deze fase was gericht op acties: hoe kunnen we in alles wat
we doen met de bewoners verbindend communiceren? Welke actie kan ik ondernemen?
Welke acties kunnen we samen ondernemen? Welke vormen kan dat aannemen? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat we het niet meer kwijt geraken?
In een derde en laatste fase zullen we onze ervaringen delen met externe
zorgorganisaties.
(Voorlopige) Resultaten
Als resultaat van fase 1 kwamen onderstaande vier frames en counterframes naar
voren als het meest gehanteerd door professionals en cliënten. Dit leidde tot een aantal
vaststellingen waar we in de toekomst verder op willen focussen.
Binnen fase 2 vond een conclusieworkshop met Dirk De Wachter plaats. Per (counter)
frame kon men een eye-opener plaatsen.
1. De mozaïek
De Hulster gaat ervan uit dat men als persoon niet samenvalt met zijn aandoening, wat
naadloos aansluit bij dit frame. Men vindt het belangrijk de persoon te zien in al zijn
facetten en hem niet te reduceren tot de psychische aandoening. Niet in hokjes denken,
en niet alleen maar taal geven aan de psychische aandoening maar ook aan andere
levensdomeinen, niet dominante verhalen helpt daarbij.
Eye-opener: ‘Vergeet de diagnose in je hulpverlenerswerk, maar ontken ze niet!’

28

Anders communiceren over
geestelijke gezondheid in een zorgcontext

Koningin Fabiolafonds
Fonds Julie Renson
Koning Boudewijnstichting

Zeventien initiatieven van professionals in een lerend netwerk

2. De ongenode gast
De Hulster sluit zich gedeeltelijk aan bij de kernidee van dit frame. Er is het besef
dat het ‘leren leven’ met de aandoening een lang en individueel traject met ups en
downs veronderstelt. Men is ervan overtuigd dat de rol van de professional en/
of de ervaringsdrager/-deskundige zeer betekenisvol is ter ondersteuning van het
persoonlijke aanvaardingsproces, bijvoorbeeld in: gelijkwaardigheid uitstralen, de
manier van communiceren, vertrouwen geven, kwaliteiten benadrukken, tijd geven,
present zijn, een rolmodel zijn...
Eye-opener: ‘Soms lukt herstel niet. Daar moeten we als bewoner en hulpverlener ook
mee leren leven.’
3. De tocht
De Hulster is van mening dat de kernidee van dit frame aansluit bij de kerntaak van
de professional binnen de organisatie. Men stelt herstelgericht werken gelijk aan het
functioneren als niet-alwetende, niet allesbepalende gids op de weg naar herstel. Samen
op weg gaan, op reis gaan (soms letterlijk). Een gids kan reeds een deel van de te dragen
last verlichten. Inherent en essentieel aan de job van de professional vindt men de
beschikbaarheid en de bereidheid om deze gids te zijn. Het helpen bewaken van eigen
grenzen, toelaten dat de weg naar herstel een lange weg is, authenticiteit en oog voor het
tempo van de cliënt staan centraal.
Eye-opener: ‘Je bent als hulpverlener niet alwetend en alles oplossend. Ken je grenzen!’
4. De kanarie in de mijn
De Hulster is ervan overtuigd dat psychische kwetsbaarheid getriggerd en negatief
beïnvloed wordt door de huidige drukke, prestatiegerichte en individueel gerichte
maatschappij. Een toenemend gevoel van betekenisloosheid, isolement en schijnvrijheid
houden risico’s in. De eerste symptomen van een psychische aandoening treden
trouwens vaak op bij stressgerelateerde life-events waarmee psychisch kwetsbare
mensen het extra zwaar hebben.
Eye-opener: ‘Goed zorgen voor mensen betekent niet “ontkennen van ziekten” door de
maatschappij. Het doel moet zijn zo weinig mogelijk mensen buiten de maatschappij te
zetten en erbinnen een plek voor hen te creëren.’
Zorgvuldige aandacht voor deze vier vastgestelde (counter)frames heeft geleid tot het
verdere voornemen om het positieve dat reeds aanwezig is bij de cliënt en in zijn context,
en in de relatie tussen de professional en de cliënt te versterken. Dit kan onder andere
gerealiseerd worden door: kwetsbaarheid te laten zijn; wederzijds te kunnen/durven
tonen; verbindend te communiceren; aandacht te hebben voor talenten en krachten; te
vertrekken van gelijkwaardigheid. Dit krijgt vooral gestalte in de hulpverlenersrelatie.
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b) CHR Citadelle, Medisch-psycho-sociale spoeddienst (Service d’Urgence
Médico-Psycho-Sociale, UMPS) (Luik)
Titel van het initiatief
Communicatie als therapeutisch instrument bij de behandeling van psychische
problemen in spoeddiensten.
Motivatie
De UMPS maakt deel uit van de algemene spoeddienst en is een pluridisciplinair
samengesteld team met psychologen, artsen, psychiaters, verpleegkundigen en een
sociaal assistent. Belangrijkste opdrachten zijn het onthaal – onvoorwaardelijk,
neutraal en vriendelijk – van iedereen die zich spontaan of via doorverwijzing aanbiedt
in de dienst en een aanpak die de diverse dimensies van mensen in rekening brengt
(biologisch, psychologisch, sociaal). Doel is ook een volledige diagnostiek op te stellen
om een zorgproject te kunnen aanbieden dat is aangepast aan de noden, mogelijkheden
en beperkingen van de gebruiker. Er wordt daarbij rekening gehouden met alle
medische, psychologische en sociale probleemfactoren.
Bijzondere aandacht gaat naar: individuele kwetsbaarheid; elementen waardoor de
maatschappelijke integratie bemoeilijkt kan worden; de blootstelling aan het risico op
kansarmoede of maatschappelijke uitsluiting; het gebruik van verdovende middelen.
De dagelijkse praktijk binnen de spoeddienst leidt tot de vaststelling dat stigmatisering
en discriminatie van gebruikers met psychische problemen bestaan en een impact
kunnen hebben op de kwaliteit van de behandeling, het verstrekken van aangepaste
zorg en de prognose van herstel.
Doelstelling
Eerst en vooral moesten we de beeldvorming bij professionals nagaan over patiënten
met een psychisch probleem, de invloed daarvan op de behandeling en het gevoel
van competentie bij hulpverleners. De resultaten zullen leiden tot het opzetten van
sensibiliseringssessies over beeldvorming (stereotypes enz.) die zijn verbonden met de
geestelijke gezondheid en over hun impact op de fysieke en mentale gezondheid van
patiënten, gezondheidswerkers en de interacties tussen die twee.
Hoe gingen we te werk?
De bestaande beeldvorming wordt onderzocht aan de hand van een ‘enquête op papier’
bij alle professionals van de dienst UMPS (n = 43). Die bestaat uit twee onderdelen:
- Deel A: elke professional krijgt twee klinische typevoorbeelden voorgelegd van
patiënten met gelijkaardige klachten. Bij de antecedenten van de ene hoort een
psychische problematiek, bij de andere is dat niet het geval (figuur 1). Bij de twee
voorbeelden wordt aan de professionals gevraagd om zich uit te spreken over het type
behandeling dat wordt voorgesteld en over de vraag of zij/hij zich competent voelt
tegenover de patiënt. Hier wordt dus het vraagstuk aangesneden van de zorgattitudes
en de behandeling van patiënten.
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Figuur 3. Schematische voorstelling van het onderscheid dat in de cases wordt gemaakt tussen de patiënt met en
zonder psychische problemen
- Deel B : elke professional moet de eerste vijf woorden geven die hem/haar voor de
geest komen als hij/zij denkt aan (a) een patiënt met een psychisch probleem (algemene
beeldvorming) en (b) een patiënt met een alcoholprobleem, borderline of schizofrenie
(specifieke beeldvorming rond een pathologie). Op basis van deze woorden worden
woordwolken gemaakt: hoe vaker een woord wordt gebruikt, hoe groter het in de wolk
verschijnt.
(Voorlopige) Resultaten
De analyse van de resultaten van deel A van het onderzoek laat geen significant verschil
zien tussen de twee typevoorbeelden: niet in de beeldvorming, in het gevoel zich
competent te voelen of in de voorgestelde behandeling. De protocollen om mensen naar
een bepaalde dienst te oriënteren worden gerespecteerd, net als de organisatie van de
behandeling en de technische handelingen die worden opgelegd door de guidelines voor
medische en verpleegkundige functies die specifiek zijn voor medische spoedhulp, wat
ook de case is.
Deel B van de enquête daarentegen toont de algemene beeldvorming bij psychische
problemen die verbonden zijn met specifieke pathologieën met een negatieve valentie
(figuur 2 hieronder). De meeste termen die in de figuur terug te vinden zijn staan in
verband met gevaar, onbegrip, labiliteit en manipulatie. Deze resultaten komen overeen
met de informele observaties die voorafgingen aan dit project en die het opzetten ervan
verantwoorden.

Anders communiceren over
geestelijke gezondheid in een zorgcontext

31

Zeventien initiatieven van professionals in een lerend netwerk

Beeldvorming over een patiënt met een psychische problematiek (n=43)

Beeldvorming van een patiënt met schizofrenie (n=43)

Beeldvorming over een patiënt met borderline (n=43)

Beeldvorming over een patiënt met een alcoholprobleem (n=43)
Figuur 4. Woordwolk : vijf woorden die me voor de geest komen als ik denk aan een
patiënt met een psychische problematiek, een patiënt met schizofrenie, met borderline
of met een alcoholprobleem. Negatieve, neutrale en positieve woorden.
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Deze enquête, die werd uitgevoerd binnen het UMPS, is nog maar een eerste etappe.
Ze zal worden gevolgd door het bekendmaken van de resultaten in een plenaire
vergadering met het voltallige zorgpersoneel. Er zal ook coaching en supervisie
worden georganiseerd in pluridisciplinair samengestelde groepjes. Het zal daar gaan
over beeldvorming, het uitwerken van kwaliteitsvolle praktijken en een optimale
communicatie van professionals met gebruikers met een psychische problematiek.
Hierdoor zullen alle professionals in de spoeddienst gesensibiliseerd worden voor het
bestaan van frames en hun impact: op de kwaliteit van hun praktijken, het naleven van
de zorg en de prognose voor herstel van de gebruikers. Zaak zal ook zijn de professionals
te mobiliseren om hun praktijken en blik op psychische problemen te veranderen. Dit
experiment binnen de spoeddienst zal dienstdoen als incubator en moet in 2019 en
2020 worden uitgebreid naar alle medische afdelingen.
c) Katarsis vzw (Genk)
Titel van het initatief
STERK !
Motivatie
Binnen Katarsis focussen we al enige tijd op een sterkere inzet van creatieve
werkvormen. Ook het non-verbale in de dagelijkse communicatie komt meer aan bod.
Het STERK!-traject past dan ook in onze visie en kan ons als organisatie scherper maken
en uitdagen. Bovendien is het ook de eerste keer dat er een theaterproject met onze
bewoners werd georganiseerd. Werken met onze doelgroep aan expressief werk is niet
evident. Enerzijds missen we in ons kernteam expertise op dit vlak, anderzijds kan men
pas van theater spreken als er ook een publiek aanwezig is. Beide aspecten zijn aanwezig
in dit theaterproject en laten ons buiten ons eigen kader denken en werken. Dat het hele
proces in beeld gebracht wordt en gepubliceerd, geeft ons bovendien een tool om onze
doelgroep op een andere manier ‘letterlijk’ in beeld te brengen en kan het proces in de
organisatie verder laten leven.
We willen het stigma rond verslaving bestrijden en inzicht geven in deze onbekende
wereld. Daarnaast willen we een menselijk beeld geven van verslaving en de verslaafden,
omdat we merken dat er problemen zijn met stigmatisering in de omgeving waar
Katarsis is gevestigd. We willen dit ook in de werking integreren om de bewoners
weer in contact te brengen met hun gevoelswereld, aangezien veel mensen met een
verslavingsproblematiek hier vervreemd van geraken.
Doelstelling
De doelstelling van STERK! is drievoudig. Allereerst willen we met het theaterproject
aan stigmabestrijding doen, de re-integratie van onze bewoners in de maatschappij
vergemakkelijken, hen nieuwe interesses laten ontdekken en inzetten op (verborgen)
talenten, hun zelfbeeld laten begrijpen, herkennen en uiten, en hen de mogelijkheid
geven om uiting te geven aan hun emoties. Door samen te werken hopen we ook de
cohesie van het groepsprogramma te verbeteren. Ten tweede beogen we met de vorming
te reflecteren over onze eigen methodieken, kennis te maken met andere methodieken
en te exploreren welke methodieken we kunnen toepassen in onze eigen werking. Ten
derde willen we met de publicatie een destigmatiserend en menselijk beeld schetsen van
de voor velen onbekende wereld van een verslavingsproblematiek.
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Omschrijving
STERK! is voor de therapeutische gemeenschap van Katarsis een theaterproject
dat wordt begeleid door Ingrid Dullens en waarin de bewoners van Katarsis en hun
leefwereld centraal staan. Het creatieve proces wordt op beeld vastgelegd, tentoongesteld
tijdens het toonmoment en geregistreerd in een publicatie. Anderzijds is STERK! ook
een creatieve vorming voor de therapeutische begeleiders van de Detoxgroep in Katarsis.
Op deze wijze willen we de methodieken van STERK! verankeren binnen de organisatie
van Katarsis.
Hoe gingen we te werk?
Binnen dit initiatief hebben we drie realisaties op het oog: een theaterproject, de
publicatie van een boek en een vorming voor de begeleiders.
1. Theaterproject: gedurende drie maanden werd er wekelijks één keer gerepeteerd.
Tijdens de wekelijkse sessies verkenden de bewoners nieuwe facetten van hun
emoties en leerden ze hier op een creatieve manier uiting aan geven. Ze zijn
bewuster geworden van wie ze werkelijk zijn en van de kwaliteiten waarover ze
beschikken en de valkuilen. Hun familie, vrienden en partner hebben tijdens
de voorstelling een ruimer beeld gekregen van de mens achter de verslaving.
Ze waren terecht trots op hun prestatie: het enthousiasme was groot. Na het
toonmoment en de tentoonstelling op 1 februari 2018 in het stadhuis van Genk
werd er met de bewoners gereflecteerd. Door de nauwe samenwerking met Stad
Genk zijn er deuren geopend om ook in de toekomst samenwerkingsverbanden op
te starten en verder in te zetten op re-integratiemogelijkheden van de bewoners en
op destigmatisering.
2. P ublicatie van het boek: in de voorbereidingsperiode van het theaterproject
heeft Ingrid Dullens notities genomen en maakte Mine Dalemans foto’s. Samen
maakten ze een selectie voor het boek naar de drukker werd gebracht.
3. Vorming:
- oktober en november: 1 vormingsmoment Woord, daarna zelf exploreren en
integreren
- december en januari: 1 vormingsmoment Beeld, daarna zelf exploreren en
integreren
- februari: reflectie
Binnen het langdurige programma plannen we nu wekelijks non-verbale therapiesessies,
waarbij we dankzij dit project uit een ruimer aanbod kunnen kiezen: beeldend werk,
drama, taaluitingen en muziek. Zo maken we op een creatieve manier bewoners
bewust van hun gedachten, gevoelens en beleving. De begeleidsters die actief hebben
deelgenomen aan het theaterproject begeleiden deze groepen.
Door de voorstelling van ons project in het cultuurcentrum van Stad Genk is onze
naambekendheid vergroot. Hierdoor is de vraag vanuit Stad Genk gekomen om de
voorstelling tweemaal aan te bieden: één ‘gesloten’ voorstelling voor studenten uit
de richtingen Maatschappelijk Werk & Orthopedagogie en een open voorstelling
voor mensen uit het werkveld, partners, familie en andere geïnteresseerden.
Ook zijn er dankzij het partnerschap met het cultuurcentrum van Genk nieuwe
samenwerkingsverbanden gecreëerd met drie cultuurcentra (Houthalen-Helchteren,
Beringen & Heusden-Zolder). Door ook daar onze voorstelling aan te bieden willen
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we ons richten op maatschappelijk kwetsbare jongeren uit de derde graad secundair
onderwijs. De voorstelling zullen we koppelen aan getuigenissen en ontmoetingen
met onze bewoners, om zo het taboe rond drugsgebruik bespreekbaar te maken en de
drempel naar de hulpverlening te verlagen.
Vanaf voorjaar 2019 creëren we ook met een aantal geïnteresseerde bewoners een kort
theaterstuk waarin we de geleerde methodieken integreren. Dit theaterstuk zullen
we jaarlijks eind augustus voorstellen tijdens het Graduatiefeest, een ceremonie voor
langdurig cleane oud-bewoners in Katarsis.
(Voorlopige) Resultaten
Het theaterproject is gerealiseerd en opgevoerd. De bewoners hebben bij zichzelf andere
vaardigheden, mogelijkheden en krachten ontdekt. Ze leerden zichzelf presenteren
op een podium en omgaan met de angst en stress die de (nieuwe) situatie met zich
meebracht. Hierdoor zijn hun zelfbeeld en zelfvertrouwen in positieve zin geëvolueerd.
Door met een creatieve benadering de bewoners meer in contact te brengen met hun
emoties en hen tools aan te bieden om die op een creatieve manier te uiten, werden
ze zich meer bewust van wie ze werkelijk zijn, van de valkuilen en van de kwaliteiten
waarover ze beschikken.
De begeleiders kijken met een andere bril naar mensen met een
verslavingsproblematiek, omdat ze hen op een meer diepgaande manier hebben
‘ontmoet’. Ze leerden creatieve, non-verbale technieken kennen en hanteren die ze in
de verdere dagelijkse werking blijvend kunnen inzetten. Dit geldt ook voor de andere
professionals binnen Katharsis.
Het wederzijds ‘zichzelf tonen’ van zowel begeleiders als bewoners zorgde voor een
ander soort ontmoeting, die enerzijds een destigmatiserend effect heeft (iedereen is
kwetsbaar) en anderzijds een andere menselijke kant laat zien: de werkelijke mens
achter de verslaafde én achter de hulpverlener. Bewoners werden op die manier ook
geconfronteerd met ‘menselijke’ eigenschappen die hen niet altijd vertrouwd zijn, maar
die wel helpend en nodig kunnen zijn in het herstelproces. Ook de nabije omgeving van
de bewoners kreeg door de opvoering een ruimer, menselijker beeld van de persoon
achter de verslaving.
In de ruimere context van de bewoners en de organisatie werd een breder draagvlak
gecreëerd. Contacten met (andere) cultuurcentra en met het onderwijs leiden tot het
heropvoeren van de voorstelling, waardoor een bredere doelgroep van zowel jongeren,
studenten, professionals als andere geïnteresseerden wordt bereikt. Niet onbelangrijk
daarbij is dat bewoners in dialoog zullen gaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren,
aan de hand van ontmoetingen en getuigenissen. Op die manier fungeren zij als
ervaringswerkers en wordt er niet alleen destigmatiserend gewerkt. Ze verkleinen ook
het taboe rond verslaving en verlagen de drempel naar de hulpverlening.
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d) Les habitations protégées/Le Relais asbl (Tournai)
Titel van het initiatief
Sensibiliseren voor geestelijke gezondheid: ontwikkeling van modules door de dienst voor
Psychiatrische Thuiszorg (Service de Soins Psychiatriques à Domicile, SPAD) Bien Chez
Soi in Doornik
Motivatie
De SPAD Bien Chez Soi is in 2002 opgericht door de vzw ‘Les habitations protégées/
Le Relais’ van Doornik en wordt via deze dienst gesubsidieerd door het ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Dit zijn de twee belangrijkste doelstellingen
van Bien Chez Soi: een betere levenskwaliteit thuis voor mensen die psychisch lijden,
in een partnerschap met de omgeving en in samenwerking met het netwerk van
begeleiders (door het organiseren van coördinatievergaderingen). Ten tweede: ijveren
voor de destigmatisering van de psychiatrie door coaching- en sensibiliseringssessies
over geestelijke gezondheid bij niet-gespecialiseerde eerstelijnsdiensten in de ggz (aan
de hand van gesprekken naar aanleiding van concrete situaties). De SPAD Bien Chez
Soi richt zich dan ook aan de ene kant tot volwassen personen met een chronische
psychische aandoening die thuis wonen, en aan de andere kant tot niet-gespecialiseerde
professionals van de eerste lijn in de ggz.
De dagelijkse ervaring binnen Bien Chez Soi brengt ons tot de vaststelling dat
eerstelijnsdiensten buiten de ggz moeten worden gesensibiliseerd voor psychische
aandoeningen om zo de zorg voor de gebruikers te verbeteren. Het gebeurt niet zelden
dat er in de woorden van gebruikers ideeën te horen zijn of doorschemeren in de zin van
‘Men zegt mij dat ik door mijn ziekte tot niets in staat ben… En als dat nu eens klopt?’ Bij
de professionals komen een aantal vragen vaak voor, van het type ‘Hoe kan ik mij meer
op m’n gemak voelen als ik te maken krijg met een persoon die psychisch lijdt (zeker
als het gaat over mijn communicatie met die persoon)?’, of: ‘De persoon bij wie ik aan
huis kom, heeft hallucinaties. Hoe moet ik daarop reageren?’, of: ‘Moet je bang zijn voor
psychische aandoeningen?’ enz.
Doelstelling
Thuiszorg is belangrijk en tegelijk zien we dus een lacune in de vorming
inzake geestelijke gezondheid. Doel van het project is het uitwerken van
sensibiliseringsmodules voor geestelijke gezondheid voort te zetten en te verfijnen.
Om de tools die tijdens deze sensibiliseringsmodules worden gebruikt te stofferen wil
dit project de beeldvorming bij professionals in de sector van de ggz blootleggen en
vergelijken met die van mensen uit andere sectoren dan de ggz: arbeiders, leerkrachten,
bankiers enz.)
Hoe gingen we te werk?
Om de clichés over psychische aandoeningen aan het licht te brengen, werd een
vragenlijst (online-enquête) opgesteld. Doel van deze lijst was met name becijferde
data te verkrijgen en de reflectie en analyse van reële situaties aan te zwengelen,
om zo voorbij de angst te geraken bij het omgaan met mensen met een chronische
psychiatrische pathologie en te komen tot een nieuwe manier van kijken naar hen.
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De vragenlijst werd beantwoord door 392 personen (geheel of gedeeltelijk; de inzameling
is nog bezig bij het schrijven van dit rapport en eindigt in april 2019). Bij degenen die
antwoordden zijn er 218 professionals die in het kader van hun beroep rechtstreekse
contacten hebben met mensen met een psychische aandoening, en 174 professionals die
dat contact niet hebben.
Eerst gaven de professionals wat demografische gegevens en vervolgens vermeldden
ze de eerste drie woorden waar ze aan dachten als ze zich het begrip ‘psychische
aandoening’ voor de geest haalden. Op basis van hun antwoorden werden er
woordwolken gevormd (met daarin alleen de woorden die door vijf of meer professionals
werden gebruikt). Hoe groter het woord, hoe vaker het werd gebruikt.

Professionals die bij het uitoefenen van hun beroep rechtstreeks contact hebben met
personen met een psychische aandoening (n=192)

Professionals die bij het uitoefenen van hun beroep geen rechtstreeks contact hebben
met personen met een psychische aandoening (n=155)

Figuur 5. Woordwolken / Drie woorden die me voor de geest komen als ik denk aan
‘psychische aandoening’. Negatieve, neutrale en positieve woorden

Op dezelfde wijze werden er woordwolken gemaakt over de perceptie van een
ziekenhuisopname om psychische redenen.
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Professionals die bij het uitoefenen van hun beroep rechtstreeks contact hebben met
personen met een psychische aandoening (n=174)

Professionals die bij het uitoefenen van hun beroep geen rechtstreeks contact hebben
met personen met een psychische aandoening (n=132)
Figuur 6. Woordwolken / Drie woorden die me voor de geest komen als ik denk aan
‘ziekenhuisopname om psychische redenen’. Negatieve, neutrale en positieve woorden
Vervolgens beantwoordden de deelnemers deze vraag: hoeveel mensen op honderd
zullen in de loop van hun leven een mentale aandoening hebben (alle aandoeningen
samen)? Momenteel gaat men er in het algemeen van uit dat het om 25% van de
mensen gaat (cijfer van de Wereldgezondheidsorganisatie4). Bijna de helft van de
gezondheidswerkers kent dat cijfer, maar bij de professionals die niet in contact komen
met mensen die kampen met een psychische aandoening wordt het vaker onderschat
(figuur 7).
Totaal (n=335)

Professionals ggz (n=189)

Andere professionals
(n=146)

Een persoon op 4 N (%)

119
35,52%

81
42,86%

38
26,03%

Een persoon op 7 N (%)

92
27,46%

46
24,33%

46
31,51%

Een persoon op 10 N (%)

82
24,48%

45
23,81%

37
25,34%

Een persoon op 20 N (%)

42
12,54%

17
8,99%

25
17,12%

Figuur 7. Hoeveel mensen op honderd zullen in de loop van hun leven met een mentale
aandoening kampen?
4 https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/fr/
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Na de vragen over de prevalentie van psychische problemen duidden de professionals
aan in welke mate ze akkoord gingen met 13 stellingen in verband met geestelijke
gezondheid en de mensen die onder een psychische problematiek te lijden hebben
(tabel 2). De antwoorden op bepaalde vragen laten significante statistische verschillen
zien tussen de twee groepen. (p betekent dat de drempel om significant te zijn lager
is dan 0.05). Zo vinden de professionals die geen contact hebben met facetten rond
geestelijke gezondheid vaker dat mensen met een psychische aandoening intellectuele
beperkingen hebben (p=0.006) en dat ze meer risico lopen om slachtoffer te zijn (bv. van
diefstal, oplichting, agressie) dan mensen zonder een psychische aandoening (p=0.003).
Deze professionals zijn ook vaker van oordeel dat het moeilijk is om te communiceren
met een persoon met een psychische aandoening (p=0.028).
Andere verschillen tussen de twee groepen professionals komen in de buurt van wat
significant is (p tussen 0.05 en 0.10). Professionals die contact hebben met psychische
problematieken zijn vaker van oordeel dat iemand met een psychische aandoening
een ‘normaal’ leven kan hebben (p=0.088) en dat hij stabiele periodes heeft (p=0.06). Zij
vinden ook vaker dat kwetsbaarheid voor stress een centrale rol speelt bij een psychische
aandoening (p=0.075).
1. Les soins apportés aux personnes souffrant
d’une maladie mentale sont de qualité en Belgique

48,2
47,3

2.Les personnes atteintes de maladies mentales
sont limitées intellectuellement

19,4
27,8

3.La maladie mentale est la cause
de comportements délinquants

24,3
22,6

Professionels santé mentale
Autres professionnels

4. L es personnes présentant des maladies mentales ont
63
plus de risque d’être victime d’abus (ex : vols, escroquerie, 71,5
agressions) que celles qui ne sont pas malades
8,1
5. L a maladie mentale est liée à un manque
7,6
de volonté de la personne malade
73,1
6. Une personne ayant une maladie mentale
68,6
peut avoir une vie « normale »
70,1
7. L a vulnérabilité au stress joue un rôle central
64,7
dans la maladie mentale
14,1
8. Pour soigner une maladie mentale il vaut mieux
13,9
mettre la personne malade à distance de la vie sociale
80,5
9. L es personnes présentant des maladies mentales
77
ont des périodes de stabilisation de leur état
10. Eviter de rentrer en contact avec une personne
présentant une maladie mentale est naturel et légitime

21,1
17,6

11. Il est difficile de communiquer avec une personne
présentant une maladie mentale

32,4
39,3

12. L es personnes atteintes de maladies mentales
ont conscience de leurs troubles

43,1
43,2

13. Les troubles psychiques provoquent
des comportements dérangeants, inappropriés

58,6
55,82

0

20

40

60

80

100

Figuur 8. Mate waarin men akkoord gaat met stellingen in verband met psychische aandoeningen (0 = volstrekt mee
oneens; 100 = volstrekt mee eens)
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In het algemeen zijn de twee belangrijkste kwaliteiten bij het omgaan met personen met
een psychische aandoening het stellen van een diagnose en de kwaliteit van de band
tussen patiënt en professional. De resultaten zijn gelijkaardig bij de twee groepen van
professionals.

2%

Pose diagnostic
Médicaments

40%

48%

Traitement hospitalier
Traitement ambulatoire
Qualité lien relationnel

4% 2% 4%

Autres

Figuur 9. Wat is de belangrijkste kwaliteit bij het omgaan met mensen met een
psychische aandoening?
Meer dan 75% van de professionals (al dan niet in de zorg) zegt dat ze zich niet op hun
ongemak voelen (van ‘helemaal niet’ tot ‘een beetje’) bij de mededeling aan hun omgeving
(familie, vrienden, collega’s enz.) dat een van hun naasten met schizofrenie kampt.

7% 1%

Pas du tout
Un peu

16%
52%

Moyennement
Beaucoup

24%

Extrêmement

Figuur 10. Zou u zich op uw ongemak voelen bij de mededeling aan uw naaste omgeving
(familie, vrienden, collega’s) dat een van uw naasten met schizofrenie kampt?
Twee derde van de professionals in de ggz beweert dat ze al problemen hebben gehad met
mensen die te kampen hebben met een psychische pathologie. Bij de professionals die
niet in de sector werken, gaat het slechts om 36%.
Zoals hierboven aangegeven, zullen deze objectieve vaststellingen inzake de perceptie
van geestelijke gezondheid (aan de hand van de vragenlijst) worden gebruikt om het
instrumentarium dat bij de sensibiliseringsmodules wordt ingezet te verfijnen.
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e) Vzw Aster (Schaarbeek)
Titel van het initiatief
Een kenniskruispunt voor een betere communicatie
Motivatie
Aster is een wijkgezondheidscentrum in Schaarbeek. Een pluridisciplinair
samengesteld team komt er dagelijks in contact met diverse types van patiënten, van
wie sommigen een psychische aandoening hebben. Dit project vertrekt van het gegeven
dat over het algemeen in de wijkgezondheidscentra de pluridiscplinaire teams meer
gericht zijn op ‘somatische’ zorg, terwijl ze meer en meer te maken krijgen met patiënten
met psychische problematieken.
Doelstelling
Doelstelling van het project was de analyse van de beeldvorming bij
eerstelijnsprofessionals en bij concrete behandelingen. Het centrum wil ook iedereen
kunnen begeleiden op biologisch, psychisch en maatschappelijk vlak, en wil daarbij
rekening houden met specifieke psychische eigenschappen. Daarom wenste het
project peer helpers te integreren in de zorgteams, als een hefboom in de strijd tegen
stigmatisering. Een van de belangrijkste problemen waar het wijkgezondheidscentrum
momenteel mee kampt, is het ontbreken van bakens voor nieuwe artsen en de
moeilijkheid om hen anders te laten denken over psychische aandoeningen.
Hoe gingen we te werk?
- Bevraging van het team over de frames en counterframes;
- ‘De vraag van de vijf woorden’ om de beeldvorming bij professionals te achterhalen;
- Het maken van een kaartspel (is nog bezig) om de beeldvorming aan de orde te stellen.
Het project bestaat voor het overige ook uit teamwerk dat uitgaat van regelmatige
overlegvergaderingen en rondetafels met de patiënten. Over het algemeen staat het
pluridisciplinaire – en meer bepaald de aanwezigheid van psychologen – garant voor een
behandeling van patiënten die hun persoonlijke eigenschappen respecteert.
Tien deelnemers maakten een woordwolk: hoe groter het woord, hoe meer het werd
gebruikt.

Professionals (n = 10)
Figuur 11. Woordwolk / Vijf woorden waar ik aan denk bij het begrip ‘psychische
aandoening’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.
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(Voorlopige) Resultaten
De positieve ervaring van het wijkgezondheidscentrum kan nuttig worden ingezet in
alle wijkgezondheidscentra in de omgeving. Met name de destigmatisering dankzij de
erkenning en het inzetten van de competenties van de diverse stakeholders (patiënten
en professionals, onder wie artsen en psychologen) kan worden beschouwd als een
veelbelovend proefexperiment.
f) OPZC Rekem (Lanaken-Rekem)
Titel van het initiatief
Herstelgericht communiceren met personen met een psychische kwetsbaarheid
voor residentiële hulpverleners in het OPZC Rekem en ambulante hulpverleners van
NOOLIM (Netwerk regio Oost Limburg).
Motivatie
Het OPZC Rekem heeft als strategische doelstelling een herstelgericht zorgcentrum
te zijn, met een actieve patiënt- en familieparticipatie. Vaak wordt vanuit negatieve
frames zoals angst voor het onbekende en de zwakke schakel gewerkt, wat de autonomie
van de persoon in de weg staat. Daarnaast zijn er nog andere negatieve frames die niet
onder de vijf frames uit het onderzoek te categoriseren zijn. In de veroordeelde schakel
(voor de forensische patiënt) wordt het gevaar voor herval als prioriteit gesteld: er wordt
dan in termen van risico’s gepraat. Ondanks tal van participatieve initiatieven met een
goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt blijft het voor hulpverleners moeilijk
om positieve frames een rol te laten spelen in het persoonlijke herstelproces van het
individu.
Doelstelling
Tijdens een meerdaagse vorming ‘herstel’ worden teams actief getraind. De vorming
heeft meerdere doelen:
- het team versterken in zijn taak ten aanzien van de doelgroep;
- het kernteam versterken in zijn taak ten aanzien van het team;
- ervoor zorgen dat team en kernteam na de opleiding voldoende handvatten
hebben om blijvend zelf verder te verdiepen en te groeien in het kwaliteitsvol
herstelondersteunend werken.
Omschrijving
De heersende herstelvisie is sterk geënt op een actief burgerschap van de persoon
met een psychische kwetsbaarheid. De curricula van medische, verpleegkundige, en
therapeutische opleidingen van hun kant zijn sterk geënt op een rationeel klinisch
proces van symptomen, diagnose en aanpak door systematisch handelen, klinische
paden en regelgeving. Hulpverleners zijn zoekende naar het integreren van het
herstelconcept in de professionaliteit waarin ze zijn opgeleid. Het OPZC Rekem maakt
met dit project een brug. In het kader daarvan is een herstelambassadeur aangesteld die
het herstelparadigma moet cultiveren in de organisatie.
Hoe gingen we te werk?
In de eerste fase van het project doorliep het hele team van Acute zorg 2A (behandeling
van volwassenen met een psychotische of chronische psychosociale kwetsbaarheid) een
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vormingsproces. Dat werd verzorgd door een extern expert in herstelondersteunende
zorg. De besproken thema’s: krachtgericht werken, de presentietheorie, framing en hoe
herstelgericht te communiceren over en met patiënten. Daarnaast werden er ook sessies
georganiseerd voor het kernteam, waarop de ‘Wat ik wens’-vragenlijst vorm kreeg. Op
basis van deze sessies werd de rol van de mentor in de visietekst van de cluster Acute
zorg en Ouderenzorg herschreven om te komen tot een herstelondersteunend beleid.
Daarnaast werd de onthaalbrochure van Acute zorg 2A aangepast. In plaats van de focus
te leggen op de ‘regels van de zorgeenheid’ valt de focus nu op ‘samenwerking’.
In de ‘lessons learned’ geeft OPZ Rekem aan dat de grootste bewustwording binnen
deze fase plaatsvond tijdens een opdracht van docent/intervisor Pieter Vaes. Hij vroeg
de mentoren wat de krachten en de persoonlijke doelen zijn van de hen toegewezen
patiënten. Voor de helft van de patiënten konden de mentoren geen doelen benoemen.
Voor twee derde van de patiënten kon men geen duidelijke krachten benoemen… Deze
confrontatie was voor het team een zeer onaangename ervaring, die tot nadenken
stemde en het proces verder stuurde.
In de tweede fase van het project kregen alle teamleden een evaluatieformulier met een
beschrijving van alle frames, met als doel hen bewuster om te laten gaan met de frames
die ze gebruiken. Wanneer er over patiënten gesproken werd, noteerden de aanhoorders
problematiserende uitspraken. Dit hielp ons om alert te blijven. Op het einde van elke
sessie werden de mogelijk problematiserende uitspraken besproken en werd er gezocht
naar een deproblematiserend alternatief. Op deze manier groeide ons bewustzijn over
stigmatiserend taalgebruik en nam het stigmatiserend taalgebruik duidelijk af.
Ontwikkelingsperspectieven voor de derde fase :
Acute zorg 2A werkt verder aan de evaluatie en implementatie van de ‘Wat ik
wens’-vragenlijst. Momenteel wordt in de beleidsraad van de cluster Acute zorg en
Ouderenzorg besproken hoe men de nieuwe visietekst zal implementeren op de andere
zorgeenheden. Om te beginnen zal het theoretisch kader van herstelondersteunende
zorg gebruikt worden tijdens de intervisies op de zorgeenheden. In de volgende fase
zal dit project verder worden uitgerold binnen Langdurige zorg. Een extern expert
zal een vormingsreeks geven voor alle zorgverleners van zorgeenheid PVT Rekem.
Het theoretisch kader zal er toegelicht worden en er zal vooral aandacht gaan naar
de vertaalslag naar de praktijk. Daarnaast zullen er intervisies plaatsvinden voor
het kernteam, om zo te komen tot een meer herstelgericht beleid. Voor de kernteams
van Ouderenzorg en Forensische zorg zullen sessies georganiseerd worden om te
evalueren hoe herstelgericht het huidige beleid is en hoe men het kan verbeteren.
Extramuraal zal een mobiel team van netwerkpartner Noolim een training krijgen in
herstelondersteunend werken. De dienst Communicatie is betrokken bij dit project en
zal mee waken over het taalgebruik op informatienota’s, affiches enzovoort.
(Voorlopige) Resultaten
Het project heeft tot een aanzienlijk bewustwordingsproces geleid. Dat maakt het mogelijk
om niet enkel vanuit de strategische doelstellingen herstelgericht te denken, maar dit ook
effectief in de dagelijkse praktijk te realiseren, zowel op teamniveau als in de relatie met
de patiënt. Er kan gesproken worden van een aanzet tot cultuurverandering binnen de
afdeling: de autonomie van de patiënt wordt meer gerespecteerd.
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Concrete realisaties zijn uiteraard de vormingssessies voor het specifieke team Acute
zorg 2A en de sessies voor het kernteam. Op basis van de ‘Wat ik wens’-vragenlijst’
– die vorm kreeg tijdens de genoemde sessies – werd de rol van de mentor in de
visietekst van de cluster Acute zorg en Ouderenzorg herschreven om te komen tot
een herstelondersteunend beleid. Ook de onthaalbrochure van Acute zorg 2A is
aangepast. Bovendien resulteerde de vragenlijst in gedeelde doelen van de patiënt en
zijn persoonlijke en professionele context, die in de plaats komen van een eenzijdig,
door het team opgelegd behandelplan. Hierbij participeert de patiënt actief aan de
patiëntenbespreking, waardoor het stigmatiserende taalgebruik afneemt: er wordt
gesproken ‘met’ in plaats van ‘over’ de patiënt.
Verder maakten de eenzijdige regels van de zorgeenheid plaats voor
samenwerkingsafspraken, vanuit de bekommernis: wat doet het met iemand dat je bij
opname een document met ‘regels’ ontvangt?
Ten slotte hebben zorgverleners meer oog voor feitelijke observaties dan voor
interpretaties en worden de eigen wereld en het eigen waarden- en normenkader
losgelaten om ruimte te maken voor een ‘zuivere’ waarneming van de patiënt binnen
zijn leefwereld. Dit alles wordt gekoppeld aan reflectie. Het persoonlijke contact tussen
patiënt en zorgverlener is meer gericht op het aangaan van een relatie vanuit een
aandachtige nabijheid en presentie.
g) Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis (Mechelen)
Titel van het initiatief
StigWA? Destigmatiserend communiceren in de behandeling van mensen met een
psychische kwetsbaarheid
Motivatie
Uit grootschalige bevolkingsonderzoeken (Eurobarometer, 2006; SGC-BMHS, 2010;
EVS, 1981-2010) blijkt dat er bij Belgen heel wat vooroordelen bestaan over mensen met
psychische problemen. Zo krijgen zij vaak de stempel gevaarlijk en onvoorspelbaar te
zijn, wordt hun problematiek als ‘hun eigen schuld’ beschouwd en is het vertrouwen
in hun herstel miniem. Het is opvallend dat deze stigmatiserende opvattingen
niet enkel voorkomen bij ongeïnformeerde buitenstaanders, maar ook bij goed
opgeleide zorgprofessionals. Patiënten voelen zich daardoor niet serieus genomen en
paternalistisch behandeld. Stigmatisering binnen de gezondheidszorg heeft een impact
op het herstel en de levenskwaliteit van mensen met een psychische aandoening. Ook
interne bevragingen in PZ Bethaniënhuis en AZ Sint-Jozef – twee zorgvoorzieningen
van de vzw Emmaüs op dezelfde campus – hebben aangetoond dat patiënten te maken
krijgen met stigmatiserende opvattingen, vooroordelen en discriminatie.
Doelstelling
Ons doel is de beeldvorming van psychische aandoeningen te nuanceren en te
normaliseren, zodat patiënten beter bejegend worden en betrokken worden bij het
eigen behandelproces. Destigmatiserende interventies beïnvloeden hun herstel en
de levenskwaliteit, en dragen indirect ook bij tot een betere kwaliteit van zorg en tot
patiëntveiligheid. Dat zijn belangrijke kwaliteitsindicatoren voor een zorgorganisatie.
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Omschrijving
Aan de hand van een interventiestudie onderzoeken we welke interventies in welke
mate destigmatiserend werken bij de behandeling van psychiatrische patiënten.
Hiervoor werken we enkele tools uit om stigma bespreekbaar te maken, zoals de
StigwAPP, een ludieke, interactieve en educatieve softwareapplicatie die patiënten
en medewerkers op een ongedwongen manier hun denkbeelden wil laten aftoetsen
en bewust wil maken van stigmatiserende opvattingen. Hiermee willen we een
open communicatiecultuur installeren, waarin zij elkaar feedback geven over
stigmatisering.
Hoe gingen we te werk?
In de eerste fase van het project deden we een voormeting om de
stigmatiseringsproblematiek binnen onze organisatie te verkennen. Dit deden we aan
de hand van verschillende deelonderzoeken:
• een kwantitatief onderzoek rond stigma bij hulpverleners;
• een kwantitatief onderzoek rond zelfstigma bij patiënten;
• een kwalitatief onderzoek rond zelfstigma bij patiënten;
•h
 et Photovoice-project rond stigmabeleving bij patiënten met een psychische
aandoening binnen PZ Bethaniënhuis;
• systematic review, over het effect van zelfstigma op de levenskwaliteit bij schizofrene
patiënten.
De tweede fase van het project bestond uit drie interventies om stigmatisering bij
patiënten in PZ Bethaniënhuis bespreekbaar te maken:
1. StigwAPP
De app zal de (onbewuste) stigmatiserende denkpatronen van de participant blootleggen.
Zo worden er filmpjes getoond van twee personen: de ene is een psychiatrische patiënt,
de andere niet. De deelnemer krijgt de opdracht om na het bekijken van het filmpje te
kiezen: ‘wie is de psychiatrische patiënt?’. Op deze vraag krijgt de deelnemer uiteraard
geen antwoord. De boodschap is dat iedereen kwetsbaar is, ook de deelnemer. Tijdens het
filmpje verschijnen enkele labels om stigmatiserende denkbeelden te triggeren bij de
deelnemer. De app wordt geïnstalleerd op een tablet die is verwerkt in een mobiele paal.
Die zal meegenomen worden naar externe evenementen en wordt opgesteld binnen elke
eenheid in AZ Sint-Jozef en PC Bethanië. De praatpaal werd gemaakt door patiënten van
PZ Bethaniënhuis, i.s.m. Tracé 7 en de technische dienst.
2. Photovoice-project
Zowel de hulpverlening als patiënten krijgen een bepaalde periode de tijd om met een
wegwerpfototoestel foto’s te nemen van zaken die ze stigmatiserend vinden. Na enige
tijd worden de foto’s ontwikkeld en op tafel gelegd, zodat hulpverlening en patiënt
over de foto’s een gesprek kunnen aangaan. Op die manier hopen we minder een wij-zij
verhaal te creëren en meer opening te geven aan het spreken over stigma.
3. StigWA-spel
Met een spelelement en stellingen dagen we de spelers uit om te praten over stigma. We
trachten hen hierbij ook handvaten te geven door bij de stellingen elke keer reflectieve
vragen te stellen (Wat deed dit met je?) en proactieve vragen (Wat ga je in de toekomst
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hiermee doen?). Er werden drie pilootafdelingen geselecteerd die met dit spel en het
Photovoice-project aan de slag zullen gaan.
In de derde fase van het project evalueren we aan de hand van kwantitatief onderzoek
rond stigma bij hulpverleners en zelfstigma bij patiënten de resultaten van de
beschreven interventies bij hulpverleners en patiënten. De interventies worden telkens
een maand op pilootafdelingen geïmplementeerd, met een voor- en nameting.
Tijdens de vierde en laatste fase richten we ons op de verspreiding van ons project binnen
beroepsverenigingen: via de media, met een studiedag en door de StigwAPP beschikbaar
te stellen voor andere zorgvoorzieningen.
(Voorlopige) Resultaten
Hierboven (rubriek ‘Processen’) worden de resultaten al deels beschreven. Fase 1 en 2
zijn succesvol gerealiseerd op het moment dat het KBS-project werd afgesloten. Fase 3 zit
in de pipeline. Alleen al door de ontwikkeling van het Photovoice-project, het StigWAspel en de StigwAPP worden de doelstellingen deels gerealiseerd. De implementatie in de
dagelijkse werking maakt dit nog intenser.
h) Psycho-Sociaal Centrum St-Alexius Elsene vzw (Elsene)
Titel van het initiatief
Samen onderweg naar een positieve beeldvorming: van maatschappij tot werkvloer
Motivatie
Sinds 2011 zijn we met onze werkgroep actief rond het thema ‘positieve beeldvorming’,
omdat we overtuigd zijn dat een positieve beeldvorming een belangrijk preventief effect
heeft. Onze hoofdgeneesheer is de bezieler van deze werkgroep, die bestaat uit zowel
personeelsleden als cliënten. De werkgroep houdt zich met twee zaken bezig: concrete
acties en een meer theoretisch luik waarbij we ons de vraag stellen wat stigma is, hoe wij dit
helpen in stand houden en hoe we een bijdrage kunnen leveren om het te doen afnemen.
We lieten reeds een onderzoek uitvoeren naar hoe stigmatiserend we zelf omgaan met
onze cliënten/patiënten. Dit onderzoek toonde aan dat er intern ook extra aandacht nodig
is voor de manier waarop het personeel een aandeel heeft in stigmatisering.
Doelstelling
We willen een verandering bewerkstelligen bij onze medewerkers, onze cliënten en
bovenal in de relatie tussen beiden:
- Onze medewerkers moeten zich bewust worden van het feit hoe zij, vaak onbewust,
stigmatiseren, wat daarvan de oorzaken zijn en vooral hoe ze dit kunnen
veranderen.
- Onze cliënten willen we laten inzien dat ze zichzelf en/of hun lotgenoten vaak
onbedoeld stigmatiseren, hoe ze daarmee om kunnen gaan en ten slotte hoe ze dit
kunnen beperken.
- Met ons initiatief hopen we een dynamiek tussen beide groepen tot stand te
brengen door hen allebei te betrekken bij de voorbereiding en de uitwerking van
zowel de studiedag als de coachingsessies. Hierdoor zal men op een andere manier
met elkaar leren omgaan en wordt dat hopelijk duurzaam.
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Omschrijving
De interne werkgroep Positieve Beeldvorming denkt al een hele tijd na over stigma.
Tijdens een studiedag brachten we academici, professionelen en ervaringsdeskundigen
samen om onze opgebouwde expertise te linken met nieuwe inzichten van externe
deskundigen. Een afsluitend panelgesprek vormde de aanzet voor een reeks
coachingsessies voor personeel en bewoners, om hen nog gevoeliger voor het thema te
maken en om een reflectie-instrument te ontwikkelen.
Hoe gingen we te werk?
In onze organisatie werd een werkgroep opgestart die maandelijks samenkomt om
het project verder uit te bouwen. De eerste fase bestond uit de organisatie van een
studienamiddag rond stigma: ‘Wij en zij voorbij. Stigma doorbreken bij mensen
met een psychische kwetsbaarheid’. Doel was zowel hulpverleners als familie en
ervaringswerkers te doen nadenken over het effect van stigma, hen te leren hoe ermee
om te gaan, stil te staan bij eventueel eigen stigmatiserende kaders die men gebruikt, en
de discussie open te trekken om tot nieuwe inzichten te komen.
Het materiaal van deze namiddag gebruiken we voor de ontwikkeling van een reflectieinstrument en ter inspiratie van coachingssessies voor zorgverleners. Dit gebeurt aan de
hand van een ROPI (Recovery Oriented Practices Index) als instrument. Dat biedt inzicht
in hoe en in welke mate een team herstelondersteunende zorg verleent. Het team werd
zich hierbij bewust van het spanningsveld tussen het biomedische model en het sociaal
rehabilitatiemodel.
De studiedag vond plaats in het PSC en was ook toegankelijk voor studenten,
ervaringsdeskundigen en hulpverleners van buitenaf. We ontvingen vier sprekers,
die elk vanuit hun expertise hun visie op stigma belichtten. Erik Thys sprak over zijn
twee vergelijkende onderzoeken rond stigma in de media. Kirsten Catthoor bekeek het
bredere kader van stigma in de maatschappij. Stijn Vissers gaf uitleg bij het onderzoek
rond stigma op de werkvloer dat hij voerde in PSC Sint-Alexius. Tot slot was er de
getuigenis van ervaringsdeskundige Nadia Mahjoub.
i) Vzw Re-Member (Wevelgem-Gullegem)
Titel van het initiatief
Kwetsbaarheid als kracht. Met andere ogen kijken naar én spreken over (psychische)
kwetsbaarheid.
Motivatie
Vzw Re-Member is opgericht door Willy en Lut Vandamme na het overlijden van
hun dochter Lieve. Zij waren erg geraakt door de manier waarop werd omgegaan met
het psychisch lijden van hun dochter, met name binnen de residentiële psychiatrie.
De kerngroep van Re-Member bestaat uit een groep mensen die allen (rechtstreeks/
onrechtstreeks, persoonlijk/professioneel) getroffen worden door een psychische
kwetsbaarheid, bij zichzelf of in hun omgeving.
Onze motivatie is gegrond in de overtuiging dat een andere – existentiële – benadering
nodig is als mensen geconfronteerd worden met crisissen, (psychische) kwetsbaarheid
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en/of suïcide. De visie van de positieve heroriëntering staat centraal. Ze vertrekt vanuit
een ‘anders’ denken over en waarderen van de uitdagingen waarmee we in het leven
geconfronteerd worden. Menselijke ont-moeting en spreken vanuit het hart bieden
kracht om samen te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen, zodat men zelf de regie
over zijn leven kan behouden. We willen meer aandacht voor een andere aanpak en
een ander taalgebruik in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid:
binnen de eigen werking, in de samenleving en bij partners in de gezondheidszorg.
Doelstelling
Re-Member wil in samenwerking met de partners binnen de eigen organisaties,
op beleidsniveau én binnen de samenleving, een existentieel kader met een daarop
afgestemde taal ontwikkelen in het omgaan met mensen, in de eerste plaats mensen
met een psychische kwetsbaarheid. Verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid vormen
de basis van deze visie. De taal waar we naar op zoek gaan is er één van perspectieven
en kansen. Het is een taal die de mens benadert (niet het ziektebeeld), die verbindt
en kwetsbaarheid als kracht benadert, die mensen bijzonder maakt in plaats van
vervreemdt, die werkt naar ontmoeting en/of herstel. Kortom, het is een liefdevolle
taal. Onze woorden en gedachten vormen een werkelijkheid: een andere taal brengt
een ander perspectief, opent deuren en kan mensen in beweging brengen. We willen
met deze aanpak ook een ethische discussie stimuleren waarin verantwoordelijkheid
opnemen voor zichzelf, de ander en de gemeenschap centraal staat.
Re-member wil in de (residentiële) psychiatrie de instroom voorkomen en de
doorstroom versnellen. Het streven is de regie over het traject binnen de ggz (opnieuw)
in handen van de betrokkenen zelf te geven, vanaf het moment van de aanmelding.
Omschrijving
Re-Member werkt, in samenwerking met vier partnerorganisaties binnen de integrale
jeugdhulp, een andere aanpak uit voor jongeren en jongvolwassenen met een psychische
kwetsbaarheid. Een andere taal is hierbij essentieel. We werken vanuit ‘graag zien’ met
mensen en hun omgeving, om hen de regie over hun leven weer in handen te geven.
Herstel, ontmoeting, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen
in de open-hart-cirkels waar mensen toe uitgenodigd worden om samen verder te
kunnen. We willen een beweging op gang brengen, binnen de eigen organisaties en in
de samenleving. Het opzet is om binnen de verschillende teams een andere, kansen
gevende en meer liefdevolle taal te ontwikkelen in het omgaan met elkaar en met
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze taal en de achterliggende visie willen
we bovendien ingang doen vinden in een breder, nog verder uit te bouwen netwerk van
eerste-, tweede- en derdelijnsdiensten.
Hoe gingen en gaan we te werk?
Ons project omvat verschillende acties, waarin de taal waar we naar op zoek gaan er één
is van perspectieven en kansen. We werken met open-hart-cirkels om mensen met een
psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen met open hart in verbinding te laten
komen en te laten communiceren. De methodiek van de open-hart-cirkels houdt in:
· een warm onthaal, met rituelen in een warm kader;
· er wordt een kader geschetst hoe open-hart-cirkels werken: iedereen wordt bevraagd
en beluisterd. We spreken om beurt en luisteren naar elkaar;
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· we vragen om te spreken vanuit het hart, in het nu. Zelf doen we dit ook;
· de cirkel start met een opener: “Hoe zit je er nu bij en wat verwacht je van dit
gesprek?”
· twee mensen begeleiden dit: een houdt het proces in het oog, de andere spiegelt de
emoties van iedereen, waar nodig;
· er wordt een dynamische taal gebruikt. De betrokkenen van de cirkel worden
geappelleerd om dit ook te doen.
· er wordt gevraagd naar het gevoel van iedereen vanuit hun hart;
· wanneer iedereen in een dynamische taal spreekt, vanuit een existentieel
verlangen, wordt verbinding gemaakt en krijgt het proces hoop;
· een afsluiter, indien mogelijk geleid door een deelnemer aan de cirkel zelf.
Een eerste actie die we hebben uitgevoerd is het verder uitwerken van een
vormingstraject binnen onze partnerorganisaties, die op hun beurt deze taal ook
binnenbrengen bij hun netwerken.
Een tweede actie was het organiseren van een studiedag om onze visie en de daarmee
verbonden taal naar buiten te brengen voor partnerorganisaties, het beleid en de bredere
samenleving. Deze studiedag werd opgenomen en wordt op onze website geplaatst.
De laatste actie is het schrijven van een boek om ook via dit medium naar buiten te
treden met onze methodiek, ervaringen en de taal van open-hart-cirkels. Aan het boek
zijn we nog volop aan het sleutelen.
(Voorlopige) Resultaten
De ontwikkeling van een andere taal bij het omgaan met mensen met een psychische
kwetsbaarheid, in samenwerking met mensen die daar eigen ervaringen ermee
hebben, was reeds een feit. Het project bood de kans om dit verder en grondiger te
implementeren in de eigen organisatie en het bredere werkveld.
Concreet resulteerde dit in :
(1) De verdere uitwerking van een vormingstraject binnen de partnerorganisaties en
van het bijbehorende cursusmateriaal. Meer dan tien duo’s, verspreid over Vlaamse
provincies, werden opgeleid en uitgerust voor het uitvoeren van open-hart-cirkels
en het doorgeven van deze benadering in hun eigen netwerk. In de verschillende
partnerorganisaties werden meer dan vijftig open-hart-cirkels uitgevoerd.
Hoewel de ervaring leert dat het niet vanzelfsprekend is deze taal en visie te verspreiden
binnen de ambulante en vooral residentiële psychiatrie (onder andere door de focus
op het denken vanuit de diagnose), is het ons gelukt de aanzet voor een breder netwerk
binnen de geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen.
(2) De taal is binnen de eigen werking en de partnerorganisaties ruimschoots ingebed,
en zelfs ruimer dan enkel de betrokken werkingen. Er vinden intussen niet enkel openhart-cirkels plaats met gezinnen en jongvolwassenen, maar ook binnen de organisaties
bij het personeel en de medewerkers. Directies van partnerorganisaties delen bovendien
de visie.
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(3) Re-member organiseerde een studiedag voor een 200-tal mensen, zowel professionals
als mensen met eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid. Op die manier kregen
de taal en de visie alweer een breder draagvlak.
(4) Op dit moment wordt geschreven en gesleuteld aan een boek over de taal, de visie
en de methodiek van de open-hart-cirkels, waarbij ook een beroep wordt gedaan op
vrijwilligers. De release is gepland in de loop van 2019
j) ZNA UKJA : Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, Universitaire Kinder- en
Jeugdpsychiatrie Antwerpen (Antwerpen)
Titel van het initiatief
Samen op weg naar een nieuwe visie en communicatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Motivatie
Bijna één op vier cliënten met ernstige psychische aandoeningen geeft aan dat zij/hij
geconfronteerd werd met stigmatiserende attitudes van zorgverleners (zowel bewust
als onbewust) (Castelein e.a., 2016). Hulpverleners verschillen niet fundamenteel van
de bevolking in het algemeen in hun opvattingen over patiënten met een psychische
aandoening (Schulze, 2007). Ook uit het onderzoek van Van Gorp en collega’s blijkt dat
hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg zowel de problematiserende frames
als de deproblematiserende counterframes gebruiken. Een stigmatiserende attitude
of problematiserend frame kan het herstel van de cliënten belemmeren (Drake &
Whitley, 2014; Ucok e.a., 2012). Zorgverleners zijn vaak de belangrijkste personen in
het leven van cliënten (Borge, e.a. 1999). Net daarom moeten we ons als zorgverleners
in de kinderpsychiatrie bewust zijn van problematiserende frames en stigmatiserende
attitudes, willen we het herstel van de kinderen en jongeren (én hun gezinnen)
bevorderen.
Doelstelling
Op de eerste plaats beogen we bij de werknemers van ZNA-UKJA bewustwording
van hun beeldvorming van cliënten. We willen verder dat ze stilstaan bij hun
eigen framing. Door alternatieven aan te reiken hopen we ook impact te hebben
op het zelfstigma van patiënten. Zelfstigma bespreken in therapie kan zorgen
voor empowerment. Ook het verzamelen van ‘helpende’ omschrijvingen die
jongeren gebruiken voor hun aandoening en deze ‘teruggeven’ aan andere jongeren
kan hierbij helpen. Daarnaast willen we onze ervaringen delen met andere
zorgverleners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren, door een toolbox te ontwikkelen met handvatten voor hen. Ook in het
onderwijs en vormingsaanbod willen we deze ervaringen mee uitdragen. Hoewel
het initiatief zich dus initieel enkel afspeelt binnen de eigen organisatie, is de
impact van het project potentieel groter.
Omschrijving
Om deproblematiserende communicatie bij zorgverstrekkers te bevorderen en
zelfstigma bij cliënten te verminderen brachten we het gebruik van frames en
counterframes in de kinderpsychiatrie in kaart vanuit multi-stakeholdersperspectief
(hulpverleners, jongeren en hun ouders) in een mixed methods design (zowel vragenlijsten
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als focusgroepen), om zo een bewustwordingsworkshop, toolbox en visie te kunnen
ontwikkelen op maat van het personeel.
Hoe gingen we te werk?
In de eerste fase namen 117 personeelsleden deel aan de online-enquête (self-assessment).
We baseerden ons op de vragenlijst die Lauber e.a. (2006) gebruikten bij Zwitserse
professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Deze lijst vraagt om 22 adjectieven
(meer of minder typerend voor de doelgroep) te scoren op een Likert-schaal van zeven
punten. We hebben de personeelsleden deze adjectieven laten scoren voor: de kinderen,
hun ouders en de collega’s binnen de kinderpsychiatrie. De resultaten tonen aan dat het
personeel van ZNA-UKJA niet anders over hun doelgroep (zowel kinderen als ouders)
denkt als hun Zwitserse collega’s. Ze scoren hun doelgroep (zowel kinderen als ouders)
wel minder positief wanneer ze zichzelf of hun collega’s scoren. Deze bevindingen
werden in een intern seminarie teruggekoppeld met het personeel. Van dit moment
werd ook gebruik gemaakt om het personeel te laten kennismaken met de frames en
counterframes die Baldwin Van Gorp identificeerde.
In een tweede fase werden personeelsleden uitgenodigd om deel te nemen aan een
focusgroep. 21 personeelsleden (4 psychologen, 12 begeleiders van de leefgroep, 3
kinderpsychiaters, 1 ASO en 1 hoofdverpleegkundige) uit de verschillende afdelingen
van ZNA-UKJA namen deel aan drie multidiscplinair samengestelde focusgroepen. De
resultaten hiervan worden momenteel gebundeld in een wetenschappelijke publicatie.
Er werden ook kleine ‘bewustmakertjes’ ontwikkeld voor het personeel (bijvoorbeeld:
sleutelhangers, bladwijzers…) die hen in hun dagelijkse praktijk kunnen ondersteunen
om meer counterframes te gebruiken. Dit idee werd door het personeel zelf aangebracht
tijdens de focusgroepen.
In de derde fase worden de bevindingen van fase 1 en fase 2 vertaald in een nieuwe
beleidsvisie voor ZNA-UKJA. Op de volgende beleidsdag zal dit meer geconcretiseerd
worden. Op deze manier proberen we het thema van destigmatisering binnen ZNAUKJA blijvend op de agenda te zetten.
(Voorlopige) Resultaten
Onder ‘Processen’ worden reeds heel wat resultaten beschreven. Verder kwamen in de
focusgroepen de volgende opvallende thema’s en bevindingen aan bod:
- sommige personeelsleden geven aan dat er nog veel verbeterd kan worden. Anderen
geven net aan dat alles al gedaan wordt;
- degenen die nog mogelijkheden voor verbetering zien, zien zelf de valkuilen en
willen hier ook actief mee aan de slag gaan;
- stigma is aanwezig, maar minder in de rechtstreekse communicatie met de patiënt
en zijn context, vaker in de interne communicatie;
- sommige frames en counterframes zijn meer herkenbaar dan andere;
- het personeel geeft aan dat er ook wel stigmatisering is wat ouders betreft (niet
enkel inzake de eigen doelgroep, de kinderen);
- de focusgroepen namen de vorm van een intervisie aan, wat door het personeel als
zeer aangenaam werd ervaren.
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In de bevraging over hoe het personeel verder wil met dit thema, geven medewerkers aan
niet te kiezen voor een workshop, maar willen ze eerder dagelijks herinnerd worden aan
de (counter)frames. Dat kan via verschillende media: een bladwijzer en/of sleutelhanger
met de verschillende figuren van de (counter)frames, posters in de begeleidingslokalen…
Daarnaast zijn ze van oordeel dat samen reflecteren over het thema hen kan helpen. Dit
wordt meegenomen naar de werkgroep Interne Vorming, om te bekijken hoe dit thema
in het vaste aanbod opgenomen kan worden.
Dankzij het project konden we op een meer diepgaande manier aan zelfanalyse doen
dan anders. Hierdoor ontstond meer inzicht in de stigmatiseringsprocessen en in de
bewustmakingsprocessen die effectief werken om stigma tegen te gaan. ZNA-UKJA gaat
ervan uit dat er blijvend ingezet moet worden op dit thema en kiest daarom resoluut
voor de weg van beleidsimplementatie.

3.3. Interventie – het vraagstuk van de psychologische begeleiding
a) Maison médicale sur Lesse (Houyet)
Titel van het initiatief
Psychische zorg in een landelijk milieu normaliseren en bekend maken, zowel voor de
patiënten als voor hulpverleners
Motivatie
Dit project werd uitgevoerd door het Maison Médicale sur Lesse, dat zich in
Houyet bevindt, in het zuiden van de provincie Namen en in een landelijk gebied.
Het gezondheidscentrum heeft een team van 13 mensen, onder wie artsen,
kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en onthaalmedewerkers. Zij
staan in voor eerstelijnszorg, preventieacties, gezondheidsopvoeding en community
health.
Doelstelling
Doel is te achterhalen welke beelden er bij de patiënten en bij de bevolking in het
algemeen leven over mensen met psychische problemen, en ook wat de beeldvorming is
over ‘de psycholoog’.
Hoe gingen we te werk?
De inzameling van gegevens gebeurde via een online-enquête met diverse soorten
vragen. Twee vragen gingen over de stereotypes die verbonden zijn met psychische
aandoeningen: (1) Wat zijn de eerste vijf woorden waar u aan denkt bij het horen van
het woord ‘psycholoog’? (2) Wat zijn de eerste vijf woorden waar u aan denkt bij het
woord ‘depressie’? Vervolgens werd er gevraagd naar inschattingen (in percentages)
om de stigmatisering te kunnen meten. De vragen begonnen systematisch met ‘wat
is volgens u het percentage mensen die… bv. de jongste twaalf maanden minstens
één keer een psycholoog of psychotherapeut hebben geraadpleegd?’. Vervolgens
werden de gegevens die de deelnemers aanleverden vergeleken met de feiten (= de
realiteit).
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De groep respondenten bestaat uit 27 patiënten en 84 personen uit ‘alle categorieën’, zeg
maar: de algemene bevolking.
Stereotypes
Er werden woordwolken gevormd. Hoe groter het woord, hoe vaker het werd gebruikt.

Patiënten (n= 27)
Figuur 12. Woordwolken / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan het woord
‘psycholoog’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.

Bevolking in het algemeen (n=84)
Figuur 13. Woordwolken / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan het woord
‘psycholoog’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.
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Patiënten (n= 27)
Figure 14. Woordwolken / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan het woord
‘depressie’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.

Bevolking in het algemeen (n=84)
Figuur 15. Woordwolken / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan het woord
‘depressie’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.
Stigmatisering
Wat ook de gehanteerde parameter is (raadpleging bij psycholoog, behandeling tegen
depressie, problematisch alcoholgebruik enz.), de patiënten overwaarderen meer dan de
bevolking in het algemeen.
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Figuur 16. Inschatting van de percentages.
De betrokkenheid van een psychotherapeut in het Maison médicale en haar inzet voor
projecten rond ‘gemeenschapsgezondheid’ heeft als doel economische en culturele
remmmingen weg te nemen die de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
in de weg staan. Haar actieve deelname aan teamvergaderingen en haar specifieke
interventies in de vorm van ‘pedagogische clips’ moeten ervoor zorgen dat de blik van
professionals op de realiteit van psychische problematieken genuanceerder wordt.

3.4. Familie / ouderschap
a) Entr’Aide des Marolles (Brussel)
Titel van het initiatief
‘En met de familie alles goed?’ Ondersteunings- en expressiegroep rond psychisch
lijden, alleen of in familieverband
Motivatie
Al bijna negentig jaar lang helpt Entr’Aide des Marolles de kansarme bevolking uit
de buurt. Met haar acties probeert de organisatie de gezondheid en het welzijn van de
bewoners te bevorderen door een globale benadering van ‘gezondheid’. Het doelpubliek
kampt met diverse problematieken tegelijk: ongezonde huisvesting, administratieve
en financiële problemen, gezondheidsproblemen, psychische problemen, familiale
moeilijkheden en moeilijkheden op school enz.
Entr’Aide des Marolles is erkend als Maison médicale (wijkgezondheidscnetrum),
Centre d’Action Sociale Globale, actor in alfabetiseringsprojecten en Service
d’Aide Psychologique. De organisatie werkt voor de bewoners van de Marollenwijk,
zowel met het oog op hun fysieke en mentale gezondheid als op maatschappelijk
vlak. Zij biedt raadplegingen aan en zet preventieacties op in tal van collectieve en
gemeenschapsprojecten.
Doelstelling
Doel is ertoe te komen dat mensen met een psychische aandoening hun eigen kracht
leren kennen en tot een positievere visie komen. Ook de contacten binnen gezinnen met
een persoon met psychische problemen worden gestimuleerd, waardoor zij zich minder
geïsoleerd voelen.
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Methode
Oprichting en beheer van een multifamiliale groep
‘En met de familie alles goed?’ werd opgericht vanuit de vaststelling dat het dagelijks
leven met een psychische aandoening (of met een naaste met een psychisch probleem)
complex is. Doel is dat er binnen de groep van gedachten wordt gewisseld, in een sfeer
van respect en vertrouwen. Dit is een plaats en een moment waarop men vragen kan
stellen, zijn problemen kan verwoorden, vertellen over de kracht die men bij zichzelf of
bij anderen heeft gevonden, zich laten inspireren door het werk van kunstenaars of door
fragmenten uit kranten, creatief en dankzij eigen ervaring zijn standpunt over dingen
uitdrukken enz. De groep staat open voor kinderen, jongeren en volwassenen voor wie
het gezinsleven complex is door hun eigen psychisch lijden of dat van een naaste.
Sensibiliseren van professionals
Hier gaat het erom de thematiek van psychisch lijden en de gevolgen daarvan voor
gezinnen binnen te brengen in intersectoriële professionele netwerken in de schoot van
Entr’Aide des Marolles, in de wijk en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De thematiek
wordt op verschillende manieren en via diverse dragers aangesneden: films, klinische
cases, gesprekken over problemen waar men mee kampte bij de behandeling van mensen
met psychische problemen, voorstelling van de groep ‘En met de familie alles goed?’… In
die groep wordt er van gedachten gewisseld over problemen die men dagelijks ondervindt.
Hoe gingen we te werk?
Sinds de lancering van het project zijn er diverse concrete initiatieven opgestart:
• Opstarten van tweemaandelijkse groepssessies (dinsdag van vijf tot halfzeven)
waarin patiënten en hun naasten onder woorden kunnen brengen wat er zich in
het gezin voordoet (bv. een decompenserend familielid) en aan jongere kinderen
uitleggen wat er gebeurt, wat een psychische ziekte is en wat haar gevolgen zijn,
welke veranderingen dat met zich brengt enz. Tijdens deze sessies kunnen mensen
dus makkelijker aan elkaar vertellen wat ze meemaakten. Soms wordt er een beroep
gedaan op andere media (collage, tekening) om dingen te faciliteren.
• Opstarten van een reflectie met de mensen die werken voor de andere diensten van
Entr’Aide (Maison Médicale, Centre Action Sociale Globale, alfabetiseringsschool,
Kind & Gezin, onthaal, administratieve en financiële diensten). Deze
sensibilisering en dit overleg door professionals van Entr’Aide heeft als doel
de kwaliteit van het onthaal en de aanpak te verbeteren, en bij te dragen aan de
destigmatisering van psychische problemen.
• Ontmoetingen en communicatie met partners in diverse sectoren (ggz, sociale,
medische, paramedische en ziekenhuisdiensten in de eerste lijn), met patiënten- en
naastenverenigingen en met ons doelpubliek (opmaak van een document waarin we
ons voorstellen, affiches, brieven) om de actie bekend te maken.
• Sensibiliseren van professionele netwerken die met de thematiek te maken hebben
en die geïnteresseerd zijn in het aanbod van de groep ‘En met de familie alles goed?’:
wens om te komen tot een beter luistergedrag en een betere toegankelijkheid van de
zorg voor de families die te maken krijgen met psychisch lijden.
De groep ‘En met de familie alles goed?’ zorgt ervoor dat problemen worden gedeeld
en dat deelnemers de kracht vinden waar ze nood aan hebben. Door de sensibilisering
van professionals binnen de instelling zal de kwaliteit van het onthaal er beter op
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worden, net als de medische, sociale en psychologische omgang met mensen, ook bij
Kind & Gezin. Het overleg met professionals tot slot moet leiden tot een meer algemene
verbetering van de levenskwaliteit van de gezinnen die het project bereikt, en tot
een betere toegankelijkheid van de zorg. Dat moet leiden tot het destigmatiseren
van psychische problematieken in de wijk, dankzij de professionele netwerken en de
verspreiding van thematische visuals bij een breed publiek.
b) Oeuvres des Frères de la Charité asbl / Centre psychiatrique Saint-Bernard
(Manage)
Titel van het initiatief
Ouder zijn is geen ziekte (anders communiceren over de ouderrol van mensen met een
psychische aandoening)
Motivatie
Het Centre Psychiatrique Saint-Bernard in Manage is tegelijk een psychiatrisch
ziekenhuis en een Maison de Soins Psychiatriques. Er rust nog een behoorlijk
groot taboe op de notie ‘ouderschap van mensen met een psychische ziekte’. Enkele
professionals van het centrum zijn gesensibiliseerd voor dit vraagstuk en ontwikkelen
tools om het taboe te demystifiëren. Centraal hierin staat een ruimte voor kinderen,
waar zij zich vrij kunnen uitdrukken (in de vorm van raadplegingen). Er bestaan ook
groepen rond ouderschap.
Het project steunt op diverse vaststellingen door de professionals die in het centrum
werken. Die hebben te maken met de ouderrol van mensen met een psychische
aandoening. Enkele zinnen ter illustratie van die ouderrol en van de noodzaak om
hier waakzaam voor te zijn: “Ouder zijn is belangrijk in de samenleving en het gevoel
‘goed bezig te zijn’ met onze kinderen draagt bij aan onze psychische gezondheid”, “Het
thema ‘ouderschap’ is niet altijd makkelijk om aan te snijden voor de zorgteams”, “De
gebruikers zijn vaak de eersten om zichzelf minderwaardig te voelen”, “De gebruikers
zijn bang om het met hun kinderen over de moeilijkheden te hebben uit angst voor
plaatsing of het verliezen van hun bezoekrecht”.
Doelstellingen
Voor het personeel en het netwerk:
•D
 enkbeelden over de rol van ouders op het spoor komen en zich bewust worden van
de denkstructuren (hinderpalen en hefbomen) die erachter schuilgaan;
•B
 elangstelling aan de dag leggen voor de ouderdimensie. Die moet worden
beschouwd als een facet dat niet los te maken is van de behandeling en als een
kracht.
Voor de gezinnen:
•N
 egatieve denkschema’s deconstrueren, met name als ze te maken hebben met
schaamte en schuldgevoel;
•V
 rijuit kunnen praten over de kinderen en de ouderrol als men gebruiker is;
•M
 aken dat de aanwezigheid van kinderen op zorgplekken iets natuurlijks en positiefs is;
•E
 rvoor zorgen dat het contact met de psychiatrie voor de kinderen positief is en
destigmatiserend;
•D
 e ondersteuningsdynamiek onder lotgenoten versterken.
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Methode
Het project omvat drie sleutelfasen: (1) de toegang tot de zorg: identificeren van
remmende en bevorderende factoren; (2) de resultaten verspreiden bij de teams
in vergaderingen, discussiemomenten tussen hulpverleners en patiënten, en met
presentaties, (3) affiches maken ter verspreiding intern en bij het uitgebreide netwerk.
Om de eerste doelstelling te halen waren er binnen het project diverse initiatieven.
Bij de hulpverleners:
• Presentatie van het project in vier zorg-units tijdens een teamvergadering;
• individuele vragenlijsten op vrijwillige basis.
Bij de patiënten:
• Uitdrukking geven aan hoe de ziekte wordt beleefd in collages;
• versterken van de workshops ‘ouderschap’ met aantekeningen;
• individuele vragenlijsten op vrijwillige basis.
Processen
De resultaten die voortkwamen uit de onlinevragenlijsten worden hieronder vermeld. ZIj
vormen de basis en het ‘materiaal’ dat in het vervolg van het project gebruikt zal worden.

Professionals (n= 53)
Figuur 17. Woordwolk / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan ‘een kind dat
opgroeit bij ouders met psychische problemen’ Negatieve, neutrale en positieve woorden.

Patiënten (n= 33)
Figuur 18. Woordwolk / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan ‘een kind dat
opgroeit bij ouders met psychische problemen’ Negatieve, neutrale en positieve woorden.
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Professionals (n= 53)
Figuur 19. Woordwolk / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan ‘een persoon met
psychische problemen’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.

Patiënten (n= 33)
Figuur 20. Woordwolk / Vijf woorden waar ik aan denk als ik denk aan ‘een persoon met
psychische problemen’. Negatieve, neutrale en positieve woorden.
Vervolgens kregen de deelnemers de volgende vragen voorgelegd. Zij konden daarop
antwoorden op een schaal die ging van ‘volstrekt niet mee eens’ (0) tot ‘helemaal mee
eens’ (100):
- Is het volgens u nuttig om in teamvergaderingen de ouderrol van uw patiënten te
bespreken?
- Zijn volgens u bezoeken van kinderen wenselijk bij een opname in een
psychiatrisch ziekenhuis?
- Is volgens u een ruimte die is ingericht voor de kinderen wenselijk in een
ziekenhuis?
- Verhoogt volgens u het hebben van een psychische aandoening het risico op de
plaatsing van een kind?
- Is volgens u uw ouderrol een thema in de zorg?
- Vindt u het belangrijk dat uw psychiater/psycholoog zich hiervoor interesseert?
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- Zijn bezoeken van kinderen wenselijk tijdens een ziekenhuisopname?
- Een ruimte die is ingericht voor kinderen, is dat wenselijk in een ziekenhuis?
- Verhoogt volgens u het hebben van een psychische aandoening het risico op de
plaatsing van een kind?
Voor alle vragen geldt: we merken geen uitgesproken verschil tussen de antwoorden van
de professionals en de patiënten, behalve voor de laatste vraag: verhoogt een psychische
aandoening het risico op de plaatsing van een kind? De professionals vinden vaker dan
de patiënten dat het risico op plaatsing toeneemt als een kind woont bij ouders met een
psychische problematiek.

Figuur 21. Antwoorden op de vragen (op een schaal die gaat van ‘volstrekt mee oneens’
(0) tot ‘volstrekt mee eens’ (100)). De professionals in het blauw en de patiënten in het
oranje. NB : de eerste vraag werd alleen aan de patiënten voorgelegd.
De cijfers leidden tot diverse constateringen wat betreft de ouderrol, die behoorlijk
bevredigend zijn in vergelijking met wat er werd verwacht (eerste fase). Die
vaststellingen zullen besproken kunnen worden in kleine groepjes binnen de structuur.
Er doen ook verschillende reflectievragen de ronde, zoals: hoe moeten we de gelijkenis
interpreteren in de negatieve beeldvorming bij hulpverleners en gebruikers? Hebben
hulpverleners niet een zeer negatief beeld van het ziekenhuis enz. (Fase 2)
Er lopen ook diverse reflectiepistes om hiermee concreet aan de slag te gaan,
zoals: rollenspellen, rondetafels… De professionals die aan het project deelnemen
zouden ook graag samen nadenken over constructieve counterframes die ze als
communicatiemateriaal kunnen gebruiken (fase 3).
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4. LESSONS LEARNED

4.1 De invalshoek van de filosoof
Bijdrage van Prof. Dr. Ignaas Devisch, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen,
vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent
Het lijkt een makkelijke zaak: rechtzetten wat fout loopt in communicatie. Immers,
we bedoelen het toch allemaal goed? Dit project is opgezet om voorbij die vraag te gaan.
Goede bedoelingen volstaan immers niet om het goede te doen. Laten we dit nog even
kaderen.
Stigmatisering
Ik vertrek van het volgende kennisschema, dat is gebaseerd op wat de voormalige
Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld ooit aanhaalde in een speech. Ik
ga hierbij uit van vier mogelijkheden tot kennis, gekoppeld aan vier begrenzingen ervan.
1. Known knowns
Je weet dat je iets weet. Dat is de meest voor de hand liggende kennis. Je weet iets en je
bent je ervan bewust. Zoals: het regent en ik voel het, jij staat naast mij en kijkt mij in de
ogen enz.
2. Known unknowns
Je weet dat je iets niet weet. Ook dat is vrij evident. Ik weet bijvoorbeeld dat ik niet weet
hoeveel mensen momenteel honger lijden, hoeveel twintig druppels regen wegen, hoe
het voelt om een hond te zijn, noem maar op. Het gaat om een vorm van niet-kennis
waarvan ik me terdege bewust ben dat ik er niets van afweet.
3. Unknown unknowns
Dit is een vorm van niet-weten in de tweede graad. Bovenop het feit dat ik weet dat ik
dingen niet weet zijn er ook veel zaken die ik niet ken en niet eens besef dat dit zo is. Ik
weet bijvoorbeeld niet dat iemand iets weet dat ik niet ken. Om maar iets te noemen. Er
zijn vele gaten in onze kennis waarvan we ons niet bewust zijn.
4. Unknown knowns
Je weet niet dat je iets weet. Dit gaat om zaken die je in feite wel weet maar waar je je niet
of te weinig van bewust bent. Je hebt de kennis in je maar je doet er niets mee of je bent je
er niet meer van bewust. Ik situeer stigmatisering bij deze laatste categorie.
Waarrond cirkelt stigmatisering? Het gaat om het onbedoeld iemand vastpinnen op een
bepaald beeld of in een bepaalde positie die nadelig is voor de betrokkene. En specifiek
in communicatie: je gebruikt woorden en gebaren die kwetsend of beperkend kunnen
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zijn, maar je bent je daar niet of weinig van bewust. Waarom? Omdat je het gewoon bent,
omdat het vanzelfsprekend is.
Het startpunt van dit project is daardoor filosofisch van aard: we vertrekken vanuit
een probleem waarvan we niet eens beseffen dat het een probleem is. Dat is niet evident
en het vraagt om een geduldige aanpak van langzame bewustwording en omkadering.
Het doorbreken van goede bedoelingen en duurzame gewoonten vraagt tijd. In de eerste
plaats om te beseffen dat er wel degelijk een probleem is. Als iets vanzelfsprekend is,
dan spreekt het ook vanzelf. We zijn er ons niet van bewust omdat het aan ons spreken
ontvalt of omdat iets in ons spreken bepaalt hoe we kijken naar een ander en omdat het
onze blik zo sterk bepaalt. Het onttrekt zich aan ons bewustzijn ervan.
Dit brengt ons bij het woord ‘framing’: nog voor je spreekt is er een kader van waaruit je
spreekt. Dit kader hebben we willen vastgrijpen en expliciteren: wat en hoe spreken we
over de ander? Wat kunnen we hieraan verbeteren en hoe kunnen we die verbeteringen
duurzaam inschrijven in de dagelijkse zorg voor de ander? Die vragen zijn de rode draad
geweest in de projecten uit dit rapport.
Een langzaam rijpingsproces
De vragen scheppen logischerwijze hoge verwachtingen. En terecht. Tegelijk is het in
dit project zaak geweest om alles in het juiste perspectief te bekijken. Want hoe bevraag
je jezelf over wat je niet ziet? Moet je dan inderdaad zelf anders leren kijken? Of heb je
andere ogen nodig die jou aangeven hoe je beter of anders leert kijken?
Bij de opstart van het project Anders communiceren zijn we in het licht hiervan
waarschijnlijk wat te ongeduldig geweest. We wilden snelle en duidelijke resultaten, en
die kwamen er niet. Niet omdat we ons best niet deden, maar eerder omdat het gaat om
een proces van lange adem, met soms weinig spectaculaire resultaten die niettemin het
verschil kunnen maken. Duurzame gewoonten ombuigen vraagt nu eenmaal veel tijd.
Wereldschokkende resultaten kunnen we dus niet voorleggen. Wel hebben we :
• getuigenis afgelegd van langzame en moeizame processen, en
• geleerd dat je voor zoiets tijd nodig hebt: tijd om met elkaar te praten, om te vallen
en te leren weer op te staan, om uit de fouten te leren.
Daarnaast hebben we een aantal aperte valkuilen actief proberen te vermijden. Ik som
er enkele op:
1. Het is goed om aan de betrokkenen te vragen wat je fout doet, maar er kan iets
dwingends uitgaan van die vraag. Niet alleen omdat je niet alles zonder meer kort
kan samenvatten, maar ook omdat je zo vooronderstelt dat iedereen in staat is in
volzinnen te verwoorden en uit te leggen wat er fout loopt. Dat is niet evident en
het feit dat de woorden niet komen mag ons niet doen besluiten dat alles koek en ei
is. Kortom, we moeten op zoek naar manieren om op een niet-dwingende manier
mensen te laten zeggen wat er te zeggen valt.
2. B
 ewustwording is een abstract fenomeen. Het risico bestaat dat we tevreden zijn
met het feit dat we weten dat we iets fout deden. Of dat we een eenmalige actie
opzetten, om het goede daarvan daarna weer te vergeten. Bewustwording leidt pas
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tot verandering wanneer het duurzaam en actief deel uitmaakt van de dagelijkse
werking, zowel in de organisatiecultuur als in het omgaan met mensen.
Lessons learned
Anders leren kijken en communiceren vraagt dus tijd, omzichtigheid en geduld.
Eenmalige acties kunnen een proces op gang trekken, maar daarna komt het eropaan
de resultaten te ‘verduurzamen’. Anders gezegd: de verandering moet in de dagelijkse
werking aanwezig zijn. Als aandachtspunt en waakvlam, zodat de verandering niet
eenmalig is.
Het beste lijkt ons dat er op een of andere manier wordt gestreefd naar een materiële
neerslag van wat anders communiceren daadwerkelijk betekent. Bewustwording moet
zichtbaar zijn in een organisatie, zodat de vraag waartoe het leidt aan de orde blijft.
Generieke antwoorden zullen het hierbij altijd moeten afleggen tegen de eigen
complexiteit van elke particuliere organisatie. Het kader van waaruit je over anders
communiceren nadenkt kun je delen met elkaar. Maar de wijze waarop een organisatie
ermee omgaat is contextafhankelijk.
De organisaties die aan dit project hebben meegewerkt stonden allemaal voor dezelfde
uitdaging: hoe zetten we intenties om in concrete acties en hoe verduurzamen we die in
de dagelijkse werking? Bij heel wat organisaties heeft dit ertoe geleid dat ze zichzelf de
basisvraag hebben moeten stellen: hoe werken wij en is dat de best mogelijke manier?
Dat nodigde hen uit tot zelfreflectie, die vaak gestalte kreeg in een materiële neerslag:
een folder, een toneelstuk, een nieuwe visienota…
Professionals en vrijwilligers of patiënten werkten vaak samen hieraan, met veel geduld
en passie. Zo is de voorbereiding van een theaterstuk een werk van lange adem, dat veel
vergt van mensen die zich soms in een fase bevinden met beperkte draagkracht. Daar
staat tegenover dat de voldoening vaak zeer groot is.
Anders communiceren betekent wegstappen van het stigma. Zoals al gezegd kan dit
maar vanuit een bewustwording van wat er fout loopt. Niet toevallig stond en staat
die bewustwording bij veel organisaties die aan dit project meewerkten hoog op de
agenda. Daartoe hebben ze uiteenlopende initiatieven genomen: patiënten bevragen,
spreekgroepen opstarten, praten met de familie en omgeving. Vervolgens hebben ze
die input gebruikt om hun ‘unknown knowns’ beter te leren kennen en om te zetten in
‘known knowns’, die in staat zijn de kentering in te zetten of toch minstens een aanzet
daartoe te maken.
Ook te onthouden
Verder zijn de volgende zaken zeker te onthouden:
1. Het inzetten van ervaringsdragers of -deskundigen in het bewustmakingsproces rond
stigma biedt een meerwaarde.
2. Sommige frames (bv. Het monster) en counterframes (bv. De mozaïek, De tocht) worden
opvallend meer gehanteerd dan andere. Er zijn onvoldoende gegevens om daar meer
genuanceerde uitspraken over te doen, maar men kan zich de vraag stellen waarmee dit
te maken heeft.
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3. Dit droegen professionals reeds vóór het project hoog in het vaandel in de relatie
tussen cliënt en hulpverlener: kwetsbaarheid laten zijn en kunnen/durven tonen,
krachtgericht werken, verbindende communicatie en gelijkwaardigheid. Dit wordt vaak
bevestigd door het proces: het ‘werkt’ bij het destigmatiseren en het aansluiting vinden
bij de counterframes.
4. Organisaties staan niet zelden vanuit hun visie/missie garant voor herstelgericht
werken, maar in de dagelijkse werking lijkt dat niet steeds even vanzelfsprekend.
Doordat ze (vanuit een lange geschiedenis) vertrekken van een biomedisch model, wordt
de patiënt als het ware geïdentificeerd op grond van zijn diagnose, waarop ook de
behandeling wordt afgestemd. Louter dit model als vertrekpunt nemen laat niet toe te
communiceren over patiënten vanuit een breder verhaal dan het dominante verhaal
van het ziektebeeld. Bovendien vertrekt de behandeling dan van wat de specialist denkt
of vindt dat de patiënt nodig heeft. Het hanteren van een biopsychosociaal model laat toe
de patiënt te benaderen vanuit verschillende levensdomeinen, waardoor ook krachten
aangesproken en benoemd kunnen worden. Op die manier ontstaat meteen ook een
andere communicatie met en over de patiënt.
Zeer opvallend bij verschillende organisaties is de nood om mensen in hun
kwetsbaarheid op een ánder, dieperliggend niveau te ontmoeten: vanuit het menszijn. Dit is onmiskenbaar van belang in het werkelijk herstelgericht werken en dus
destigmatiseren.
5. Het is een misvatting dat dit project stigma de wereld uit wil/moet helpen. Het gaat
veeleer over een bewustwording van stigmatisering bij de verschillende partijen: de cliënt,
zijn context, de zorgverlener, het beleid. Pas als men zich ervan bewust is dat men het doet
en als men dit erkent, kan er nagedacht worden over hoe dit te doorbreken en anders te
denken, en bijgevolg ook over hoe te communiceren. Ook dit proces van bewustwording en
erkenning vraagt een kwetsbare opstelling. Niemand stigmatiseert niet.
6. Zeer opvallend ook: een van de sleutels om anders te communiceren – en dus te
destigmatiseren – ligt bij de relatie tussen zorgverlener en cliënt: door die anders in
te vullen en meer wederzijds op zoek te gaan naar de mens achter de mens, door te
vertrekken vanuit gelijkwaardigheid, door te responsabiliseren en niet te focussen op
het dominante probleemverhaal, wel op het groter maken van andere verhalen van de
cliënt die op de achtergrond zijn geraakt.
7. Iedere organisatie is zich terdege bewust van de nood aan destigmatisering, maar in
de dagelijkse werking ontbreken de tijd en de middelen om hier gefundeerd mee bezig
te zijn en op zoek te gaan naar wat effectief werkt in de teams. Wat maakt dat dit geen
prioriteit krijgt op de agenda? We kunnen veronderstellen dat het te maken heeft met
wachtlijsten en met de overbevraging van het personeel in het urgent en direct werken
met de doelgroep. Nochtans heeft het inzetten op anders communiceren een indirect en
zelfs preventief langetermijneffect.
De ondersteunde projecten kunnen we niet beschouwen als afgewerkt. Anders
communiceren doe je niet één keer om dan weer gewoon verder te gaan. Anders
communiceren doe je door de bevraging over je communicatie gaande te houden en door
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de bereidheid om je telkens opnieuw bewust te laten worden van mogelijke valkuilen in
het spreken over en het benaderen van mensen. Dit vraagt inspanningen, maar geeft
ongetwijfeld ook veel voldoening. We mogen hopen dat de teams en organisaties die hieraan
hebben meegewerkt hun enthousiasme delen met andere organisaties in het brede werkveld.

4.2 De invalshoek van de psycholoog
Bijdrage van Dr. Stéphane Adam, chargé de cours en verantwoordelijk voor de Unité de
Psychologie de la Sénescence, ULg
Onze handelingen worden in grote mate bepaald door de vaak onbewuste perceptie die
we van de werkelijkheid hebben. Voor we een zorgtraject met een patiënt opzetten (of
die nu bejaard is, van vreemde afkomst of een psychiatrische diagnostiek heeft), is het
daarom goed ons af te vragen wat onze mentale beelden zijn van de doelgroep waartoe
iemand behoort en welke invloed die kunnen hebben op onze zorgattitude.
Negatieve sociale beelden
De eerste les van onze deelname aan dit project van de Koning Boudewijnstichting is de
duidelijke vaststelling dat de bestaande denkbeelden over patiënten met een psychische
aandoening bijzonder negatief blijken te zijn. Om je daarvan bewust te worden hoef je
maar een blik te werpen op de diverse woordwolken die werden gemaakt. Die laten op
een bijzonder visuele manier zien welke negatieve stereotypes er bestaan als het gaat
over geestelijke gezondheid en mensen met een psychische aandoening (depressie,
schizofrenie enz.)
Die negatieve perceptie van de geestelijke gezondheidszorg merk je zowel bij de
professionals (medici, paramedici, maar ook thuishulpdiensten enz.) als bij de bevolking
in het algemeen. Zo komen bij de professionals in de psychiatrie geregeld woorden voor
als ‘moeilijkheid, onbegrip, lijden…’. Wat de zorgprofessionals betreft die niet specifiek
in een psychiatrische dienst werken (zoals de mensen van de spoeddiensten van CHR
La Citadelle, waar diverse medische en paramedische beroepen werken), ook bij hen zijn
de denkbeelden die de kop opsteken bij de vraag van de vijf woorden bijzonder negatief:
‘depressie, manipulatie, ‘cabanon’ (wat hier slaat op een gecapitonneerde isoleerruimte)’.
Als je met zo’n resultaat wordt geconfronteerd, rijzen er uiteraard vragen: hoe kunnen
professionals een respectvolle, humane houding van gelijkwaardigheid aannemen als ze
zulke denkbeelden hebben van de persoon die kampt met een psychische aandoening?
Of nog: hoe kunnen de professionals passend communiceren met mensen met
psychische problemen als ze met dergelijke stereotypes opgezadeld zitten? Zeker als we
weten dat deze stereotypes, zoals hiervoor is aangetoond, leiden tot negatieve houdingen
tegenover de patiënten en dat die negatieve houdingen dan weer schadelijk zijn voor de
gezondheid van deze patiënten.
Het zelfstigma
Een tweede – en volgens ons bijzonder frappante – les is de vaststelling dat de patiënten
zélf ook bijzonder negatieve denkbeelden ontwikkelen als het gaat over mensen die
kampen met psychische problemen. We mogen hier spreken van een zelfstigma:
de patiënten zijn het doelwit van stereotypes die zijzelf hebben geïnterioriseerd in
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hun leven in verband met de psychische gezondheid en van mensen die kampen met
psychische problemen.
We kunnen ons in dit verband wel afvragen of de patiënten wezenlijk negatief zijn dan
wel of het de professionals zijn die bij hen deze negatieve perceptie hebben gevoed of
zelfs teweeggebracht (door ‘besmetting’)? Een eenduidig antwoord is er niet, maar het is
waarschijnlijk dat de professionals door hun houding de patiënten ‘besmetten’.
Dat is alvast aangetoond als het gaat over ouder worden. Zo vond in een
woonzorgcentrum een onderzoek plaats waarin aan oudere bewoners (die in een goede
fysieke en mentale gezondheid verkeerden) werd gevraagd om zich te bekwamen in het
oplossen van hersenbrekers, zoals puzzels. Bij de eerste groep was er tijdens de training
een zeer aanwezige hulp (er werd aangegeven waar de mensen de stukjes moesten
leggen, of men legde er zelfs enkele op de juiste plek in hun plaats). In een tweede groep
werden de bewoners alleen maar verbaal aangemoedigd en in de derde en laatste groep
moesten ze op zichzelf oefenen (er was tijdens de oefensessies geen enkele professional
aanwezig). De resultaten spreken boekdelen: de prestaties worden beter in de groep die
verbaal is aangemoedigd, ze blijven stabiel als de bewoners op zichzelf oefenen (geen
verbetering) en worden slechter in de situatie waarin ze geholpen worden. Meer zelfs,
in die laatste groep verklaren de deelnemers dat ze de taak moeilijker vinden en dat ze
minder zelfvertrouwen hebben bij het leggen van de puzzels in vergelijking met de groep
die verbaal wordt aangemoedigd. Je kunt dus zeggen dat, hoe meer je vindt dat mensen
niet in staat zijn tot iets, hoe meer je hen dat zult laten voelen, met woorden of door
handelingen te stellen (in dit geval door ze buitensporig te helpen). Het gevolg is dat de
deelnemers door deze houdingen ‘besmet’ worden: ze hebben minder zelfvertrouwen,
vinden de opdracht moeilijker en doen tijdens de opdracht minder inspanningen. Die
daling maakt dat ze minder performant worden, wat dan weer bevestigt dat ze minder
competent zijn om dingen te doen. Dat heet de self-fulfilling prophecy van stereotypes.
Wat opgaat voor het ouder worden, moet ook het geval zijn in de context van de zorg
voor mensen bij wie er een psychische diagnose is gesteld. Het zelfstigma moet dan ook
gevolgen hebben voor de gedragingen van patiënten, die onbewust de neiging zullen
hebben om zich te conformeren aan de stereotypes waarvan zij het voorwerp zijn.
Het vergeten ouderschap
Les nummer drie gaat over het vraagstuk van het ouderschap (en de notie ‘gezin’) bij de
mensen met een psychische aandoening. Over het algemeen blijkt dat de professionals
daar maar weinig belangstelling voor aan de dag leggen en dat ze de neiging hebben om
deze kwestie geheel en al te verwaarlozen, met als a priori (of stereotype) dat het niet
mogelijk is kinderen te hebben, en al helemaal niet om er goed voor te zorgen, als men
een psychische aandoening heeft.
Professionals hebben de neiging om het individu alleen maar te zien als ‘een zieke’, en
niet langer als een volwaardig individu met zijn behoeften, verlangens en gezins- en
familiebanden. Het ouderschap van mensen met een psychische aandoening is als
thematiek nog behoorlijk taboe in onze samenleving. Onze blik daarop moet gaan
evolueren. Een sensibilisering van het publiek lijkt essentieel, maar het zijn ook en
vooral de professionals in de sector die gesensibiliseerd moeten worden.
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De plaats van de ervaringsdeskundige
Een vierde les gaat over de diverse denkpistes die worden onderzocht om de
sectoractoren te sensibiliseren, de negatieve beeldvorming te doen verminderen en de
mentaliteit in de sector te doen evolueren.
Een veelbelovende piste dient zich aan: het binnenbrengen in de zorginstellingen
en -structuren van ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die stabiel zijn, maar die
in de loop van hun leven psychische problemen hebben gehad en die daar dus een
zekere ervaring mee hebben. Dat zij hun opwachting maken in de sector mogen we
beschouwen als een soort van ‘culturele revolutie’, in de zin dat in de klassieke zorg de
relationele dynamiek er een is van het hiërarchische type, met een hulpverlener die
weet wat goed is voor de patiënt. Dankzij de ervaringsdeskundigen kan er een meer
transversale en gelijkwaardige hiërarchie ontstaan, waarin de patiënt opnieuw een
actor wordt. De ervaringsdeskundige hoeft de hulpverlener niet voor te zeggen wat hij
moet doen, maar noodzakelijk is wel dat er een uitwisseling en samenwerking ontstaat
tusen zorgverlener en ervaringsdeskundige. Wie is er immers beter in staat om dingen
te begrijpen, aan te voelen en adviezen aan te reiken aan iemand die met problemen
kampt dan wie al in dezelfde situatie heeft vertoefd, en die er vooral in geslaagd is
zijn problemen te overwinnen? Aannemen dat een ervaringsdeskundige inderdaad
een volwaardige ‘ervaring’ heeft is belangrijk voor de hulpverlener en is op zichzelf al
een manier om stereotypes te deconstrueren. En toch: ook al blijken deze initiatieven
bijzonder belangrijk, het blijft een feit dat hun toepassing delicaat en complex is.
Hulpverleners voelen het zo aan dat ze een deel van hun rol kwijtspelen.
De peer helper (en dus patiënten die worden gezien als experts met een competentie
die aanvullend is bij die van de hulpverleners) krijgt dus een rol en een plek binnen
de structuren. Maar daarnaast is er nog een aspect waardoor de beeldvorming kan
evolueren: de opleiding. Het is in andere sectoren, zoals de ouderenzorg, gebleken dat
opleiding een van dé belangrijkste pistes is om in te gaan tegen stereotypes (Levy, 2016),
maar het is net zo goed een feit dat een denkoefening over de inhoud van de opleiding
onvermijdelijk is. Een opleiding die de geestelijke gezondheid en mensen met een
psychische problematiek alleen maar benadert vanuit de invalshoek van het tekort, het
verlies, de moeilijkheden, het risico enz. die met deze personen verbonden zijn, voedt
alleen maar de negatieve visie.
Er is met andere woorden in de zorgsector nood aan een tweede revolutie. Behalve de
prominente plek die patiënten moeten krijgen in de relatie hulpverlener/gebruiker,
moet er ook een ingrijpende verandering plaatsvinden in de opleiding. Verbale en
non-verbale communicatie moet een belangrijk facet worden van elke medische en
paramedische opleiding. Studies tonen inderdaad aan dat goed communiceren eigenlijk
al een soort van zorg is. De manier waarop ik door mijn gedragingen stereotypes
overbreng, kan invloed hebben op de patiënt die zich vervolgens aanpast aan die
stereotypes. Maar ook de manier waarop men een behandeling voorstelt, kan ervoor
zorgen dat de patiënt goed of slecht reageert op die behandeling (met alle risico’s die dat
voor zijn gezondheid kan hebben). En toch bestaat het overgrote deel van de opleidingen
in de sector voor minstens 90% in het aanleren van kennis en technische handelingen.
De paradox is dat in de praktijk nauwelijks 50% van de handelingen van de hulpverlener
handelingen zijn die je als ‘technisch’ kunt bestempelen. Het overgrote deel van de
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werktijd van een hulpverlener bestaat uit communicatie: met collega’s, een patiënt,
het gezin. Samengevat: de plaats van communicatie in de opleidingen moet duidelijk
worden opgedreven!
Ook voor de professionals: een negatieve beeldvorming
Zo komen we bij onze laatste les, en dat is een paradox: terwijl een psychisch
gezondheidsprobleem als vanzelf zou kunnen leiden tot een psychologische benadering,
lijken de psychologen zélf het slachtoffer van negatieve stereotypes, van het type
‘Psychologen? Da’s iets voor gekken!’. Wat ertoe leidt dat actoren in de sector hun
patiënten niet vanzelf naar hen toeleiden, en dat ook de patiënten niet vanzelf naar een
psycholoog toestappen om hen te helpen.
Een van de projecten die door de Stichting werd ondersteund heeft dit vraagstuk op een
directe wijze aangepakt. De resultaten lijken erop te wijzen dat de beeldvorming over de
psycholoog niet zo negatief is als dat. Dat brengt ons ertoe te denken dat er een zekere
openheid van geest is tegenover de psycholoog en de rol die hij kan spelen. Toch blijkt
uit de feiten en a contrario dat een consultatie bij een psycholoog voor een psychisch
gezondheidsprobleem veel minder vaak voorkomt dan dat mensen een beroep doen
op antidepressiva (in de verhouding van één op drie). De verklaring hiervoor ligt in het
feit dat in het algemeen mensen in geval van een psychisch probleem (zoals depressieve
klachten bijvoorbeeld) de neiging hebben om eerst de huisarts te raadplegen, en dat die
op zijn beurt de neiging heeft om bij voorkeur (en vaak alleen) zijn toevlucht te nemen
tot een farmacologische behandeling (wat voor de gemeenschap duurder is). Alles wijst
er dan ook op dat het promoten van een niet-medicamenteuze aanpak (met onder meer
psychologen) mee de basis moet uitmaken van innovatie en verandering in de sector van
de geestelijke gezondheid.
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BIJLAGE 1 : ZEVENTIEN INITIATIEVEN IN EEN OOGOPSLAG

1. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen vzw (Geel)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

2. CRF Alba (La Louvière)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

3. Projet du Service de Sciences de la famille de l’UMons (Mons)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

4. Universiteit Antwerpen

72

Anders communiceren over
geestelijke gezondheid in een zorgcontext

Koningin Fabiolafonds
Fonds Julie Renson
Koning Boudewijnstichting

Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

5. De Hulster Beschut Wonen vzw (Leuven)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

6. CHR Citadelle, Service d’Urgence Médico-Psycho-Sociale (UMPS) (Liège)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

7. Katarsis vzw (Genk)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

8. Les habitations protégées/Le Relais asbl (Tournai)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

9. Aster asbl (Schaerbeek)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

10. OPZC Rekem (Lanaken-Rekem)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

11. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis (Mechelen)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

12. Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius Elsene vzw (Ixelles)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

13. Vzw Re-Member (Wevelgem-Gullegem)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

14. ZNA UKJA : Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, Universitaire Kinder- en
Jeugdpsychiatrie Antwerpen (Antwerpen)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

15. Maison médicale sur Lesse (Houyet)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

16. Entr’Aide des Marolles (Bruxelles)
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Bijlage 1 : 17 initiatieven in een oogopslag

17. Oeuvres des Frères de la Charité asbl / Centre psychiatrique Saint-Bernard (Manage)
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BIJLAGE 2: REFERENTIES

Onderzoeksrapport
Een inspirerende kijk op de beeldvorming over personen met psychische problemen
bit.ly/Inspirerendekijk
Brochure
Goed gek ?! Anders spreken over geestelijke gezondheid
bit.ly/Goedgek
Filmpjes op Youtube
Goed gek ?! Anders spreken over geestelijke gezondheid – De tien vuistregels om anders
te spreken over geestelijke gezondheid
http://bit.ly/10vuistregels
Anders communiceren over psychische aandoeningen in een zorgcontext
bit.ly/Anderscommuniceren

Anders communiceren over
geestelijke gezondheid in een zorgcontext

87

Koningin Fabiolafonds
Fonds Julie Renson
Koning Boudewijnstichting

www.kbs-frb.be

Koning Boudewijnstichting,
stichting van openbaar nut
Brederodestraat 21,
1000 Brussel
info@kbs-frb.be
02-500 45 55
Giften op onze rekening
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
zijn fiscaal aftrekbaar
vanaf 40 euro.

Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die ac
tief is op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. We willen
de maatschappij ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende projecten of
individuen. In 2014 gaven de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert 30
miljoen euro steun aan 270 individuen en 1.712 organisaties voor projecten rond armoe
de, gezondheid, ontwikkeling, maatschappelijk engagement, erfgoed,…
Verder organiseert de Stichting ook studiedagen, rondetafels en tentoonstellingen, deelt
ervaringen en onderzoeksresultaten via (gratis) publicaties, gaat partnerschappen aan en
stimuleert filantropie ‘via’ en niet ‘voor’ de Koning Boudewijnstichting.
2.122 personen in onze stuurgroepen, begeleidingscomités, bestuurscomités en onaf
hankelijke jury’s, stellen hun expertise ter beschikking. Hun vrijwillige inzet zorgt voor
kwalitatieve keuzes, onafhankelijkheid en pluralisme.
De Stichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde
steun.
kbs-frb.be
Abonneer u op onze e-News
Volg ons op:

PUB N°3656
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