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Stigmatisering: iedereen hoort erbij?!
Samen- leven doen we met elkaar!
Week van de Psychiatrie 2013
Van 18 tot en met 24 maart 2013 is de 39e Week van de Psychiatrie. Het
thema is ‘Stigmatisering’ en gaat over het beeld dat mensen hebben van
psychiatrie, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang. Tijdens deze
week is er aandacht voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid.
Mensen met psychische en psychiatrische beperkingen
Net als iedereen willen ook mensen met psychische en psychiatrische problematiek een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Velen hebben echter een achterstand op belangrijke levensterreinen. Daardoor is het
vaak veel moeilijker om met alles mee te doen. Bovendien lopen zij nogal
eens op tegen vooroordelen en stigmatisering in de samenleving.
Stigmatisering
Veel mensen met psychi(atri)sche problematiek herkennen het maar al te
goed: het met de nek aangekeken worden door buren, die weten dat je een
paar keer opgenomen bent geweest. Je verzwijgt je psychiatrische aandoening zoveel mogelijk, omdat je uit ervaring weet dat mensen je dan kunnen
gaan behandelen alsof je ‘mesjogge’ bent. Ook hulpverleners behandelen je
vaak niet zoals je zou willen. Stigmatisering is overal!
Hardnekkige vooroordelen
Door negatieve berichtgeving in de media worden bestaande vooroordelen
gevoed. Dat mensen met psychische problematiek vaker slachtoffer zijn van
een misdrijf dan dader, weet bijna niemand. Maar als bij een incident iemand
met een psychiatrische aandoening betrokken is, wordt dat in de pers breed
uitgemeten. Bij veel mensen ontstaat dan een negatief beeld over psychiatrisch cliënten, of wordt het bestaande negatieve beeld bevestigd: zie je wel!
De ZOG MH organiseert in deze week allerlei activiteiten rond het thema
Stimatisering.
Het activiteitenschema staat op de voorkant van deze krant.
Meer informatie over het programma staat op pagina 6 en 7.

Landelijke Breingeindag 18 maart 2013
De Week van de Psychiatrie 2013
gaat op maandag 18 maart van start
met de landelijke Breingeindag in
‘ The Colour Kitchen’ in Utrecht.
Het thema ‘Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?!’ vormt de rode
draad tijdens de Breingeindag, die
een combinatie is van interactieve
informatie-uitwisseling, theater en
muziek voor en van (ex-) cliënten
GGZ, maatschappelijke opvang en
verslavingszorg. De Breingeindag is
voor cliënten en de cliëntenraden,

professionals, familieleden en betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Deelname
aan de landelijke Breingeindag is
kosteloos, inclusief lunch. Voor het
programma zie de website.
www.weekvandepsychiatrie.nl
Van de landelijke Breingeindag
wordt een verslag gemaakt dat in
de loop van april op de site komt te
staan.
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ZOG MH Nieuws
Nieuwe medewerker
Per 1 maart hebben we een nieuwe
medewerker voor het project Ervaringsdeskundigheid. Haar naam is
Dora Wempe, zij is zelf ook ervaringsdeskundige. We wensen haar
veel succes om samen met Odette
en de ervaringsdeskundigen dit
mooie project verder te ontwikkelen.
Maatschappelijk Steun Systeem
(MSS)
Samen met Kwintes, GGD, Reakt,
Participe en Mozaïek wonen hebben
we in 2012 het MSS in de wijk Plaswijck ontwikkeld. Voor de eerste fase
van dit project is gestart met 5 cliënten uit deze wijk. De cliënt kan zijn
wensen met behulp van het daarvoor
ontwikkelde formulier kenbaar maken.
Dit formulier wordt ook gebruikt bij
de evaluatie van de acties waarbij de
cliënt de verbeteringen in zijn leven
kan aangeven.
Tot nu toe heeft een cliënt ervoor
gekozen om een ervaringsdeskundige toe te voegen aan zijn team van
hulpverleners. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. De grote kracht
van het MSS is dat de cliënt aangeeft waar zijn behoeften liggen en
dat iedereen die voor de cliënt belangrijk is hierbij betrokken is. Inzet
van ervaringsdeskundigen hierbij
heeft een duidelijke meerwaarde.
Wij gaan ons inzetten om MSS in
meer wijken van Gouda en de regio
in te voeren in samenwerking met de
instellingen en gemeenten.
Daarvoor hebben we subsidie aangevraagd bij 2 fondsen en hopen
binnenkort te horen of deze subsidie
wordt toegekend. Vorige maand hebben we een bijeenkomst gehouden
voor hulpverleners, gemeenten en
geïnteresseerden over het MSS. Het
verslag hiervan is binnenkort op onze website te lezen.
Voor meer informatie :
Petra van Buren.

Zwerfjongeren
We hebben ons in 2012 ingezet
voor zwerfjongeren. Er is een conferentie geweest waar met zwerfjongeren zelf en met instellingen die
met deze doelgroep te maken hebben, is gesproken. Het project is
uitgevoerd door het JSO die ook de
eindrapportage verzorgd. Eén wens
van de zwerfjongeren is al gerealiseerd: er is nu 1 loket voor zwerfjongeren bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin 12+ bij de GDD
HM op de Thorbeckelaan in Gouda.
Het project is nog niet afgelopen;
de gemeenten in Midden-Holland
hebben gelukkig voor 2013 ook
uren ter beschikking gesteld voor
zwerfjongeren.
Jeugdparticipatie
In 2012 hebben we met ondersteuning van JSO een onderzoek gedaan naar de participatie en medezeggenschap bij de instellingen en
gemeenten in Midden- Holland. Er
is veel in ontwikkeling maar zeker
nog niet voldoende gerealiseerd.
Met de komst van de decentralisaties (o.a. jeugdzorg die overkomt
naar gemeenten) is het belangrijk
hier aandacht voor te hebben. Het
eindrapport van dit onderzoek is in
de afronding en ook binnenkort op
onze site te lezen. We blijven ons
inzetten om te zorgen dat de
(kwetsbare) jeugd een stem krijgt!
Straatkaart is af!
De lang gekoesterde wens om een
sociale kaart voor de dak- en thuislozen te hebben is vervuld.
Nog steeds zjjn daklozen niet goed
geïnformeerd waardoor ze weinig of
geen gebruik kunnen maken van
voorzieningen. De zo genaamde
Straatkaart is voor en met de doelgroep ontwikkeld.
De straatkaart is vanaf eind maart
bij het STIP en instellingen voor
maatschappelijke opvang kosteloos te krijgen.

Hoge Gouwe 65
2801 LC Gouda
Tel. 0182-519060
Email:info@zogmh.nl
Website: www.zogmh.nl
Twitter: @zogmh

De rapporten over
•
zwerfjongeren
•
onderzoek jeugdparticipatie
zijn binnenkort op onze
website te lezen bij publicaties en verslagen.
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Stip Nieuws

Op het Steun- en Informatiepunt
ben je met al je vragen of zorgen
over gezondheid, wonen, werken,
welzijn, financiën en vrijetijdsbesteding van harte welkom.

STIP is open van
maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 15.00 uur
tel. 0182 - 549813
stipgouda@zogmh.nl
STIP Schoonhoven:
woensdag van 9.00 tot
11.30 uur
Havenstraat 37
0182 - 38 63 48
stipschoonhoven@
zogmh.nl

Waardering voor luisteren en de
snelle actie.
Tijdens gesprekken op het STIP
krijgen we regelmatig te horen dat
het zo prettig is dat er iemand luistert, dat er eindelijk iemand is die
naar het hele verhaal wil luisteren
en die hoort wat er bedoelt wordt.
En dat er vervolgens ook direct actie wordt ondernomen door samen
naar passende zorg/ hulp of oplossingen te zoeken. Het onderzoek
afgelopen jaar op het STIP gaf aan
dat dit de belangrijkste redenen zijn
om naar het STIP te komen.
Alle ervaringsdeskundigen op het
STIP hebben een wezenlijke invloed en bijdrage aan de bovengenoemde werkwijze.
STIP in 2012
Er zijn 400 bezoekers geweest in
afgelopen jaar met een kleine 3000
vragen.
Waar gingen de vragen over?
De top vijf:
-Dagelijkse dingen
-Huisvesting & woonsituatie
-Financiën of/ & schulden
-Problemen met de uitkering
-Psychische hulp en steun
Wat hebben we het meeste
gedaan?
-Informatie gegeven.
-Overleg met zorg- en welzijnorganisaties
-Formulieren/brieven geschreven
-Ondersteuning op allerlei gebied
gegeven
De behoefte aan praktische ondersteuning blijft.
Het bestaande aanbod van zorg- en

welzijn sluit niet altijd goed aan op
de behoefte van de STIP bezoekers. We vragen hier aandacht voor
bij onze samenwerkingspartners en
dit is een belangrijk speerpunt voor
het komend jaar.
Belastingspreekuur succesvol!
Afgelopen jaar hebben we voor 49
cliënten 67 verschillende aangiften
ingevuld en daarmee totaal voor
€ 42.308 terug ‘verdient’ voor de
doelgroep.
In de komende maanden worden er
op afspraak aangifte ingevuld. Een
afspraak maken is mogelijk. U ontvangt dan een checklist, waarop
staat welke papieren nodig zijn voor
het invullen van uw belastingaangifte.
Belangrijk is natuurlijk ook dat u
een DIGID heeft. Wist u dat u tot 5
jaar terug belasting kunt terug vragen? Veel mensen twijfelen of ze
wel belasting terug kunnen krijgen
en/of vinden het veel moeite. Bij
twijfel kom langs.
Financiële regelingen
Veel financiële regelingen kunnen
per jaar worden aangevraagd, zoals
bijvoorbeeld de langdurigheidtoeslag, kwijtschelding voor de Belasting, samenwerking Gouwe Rijnland
en de Geld-Terug-Regeling van de
Gemeente Gouda. Bij de formulierenbrigade van Kwadraad of op het
STIP kunt u terecht voor praktische
ondersteuning hierbij.
Aangepaste openingstijden van
4 tot 22 maart.
De openingstijden zijn gedurende
de eerste drie weken van maart
aangepast in verband met de vakantie van Dilva. Van maandag 4
maart tot en met vrijdag 22 maart
zijn we van 9.30 tot 12.30 open,
met uitzondering van de woensdag.
dan zijn we gesloten.
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Stigma en Imago dak en thuislozen
Peter Faber, de acteur, was ooit
dakloos. Die tijd heeft zo’n indruk
op hem gemaakt dat hij nu ambassadeur is voor Stichting Zwerfjongeren Nederland. Jan Marijnissen was
lid van het comité van aanbeveling
van de Landelijke Vereniging Thuislozen. Op tv zijn programma’s als
Stinkend rijk en dakloos - waarin
miljonairs een aantal dagen als
dakloze proberen te leven - populair
omdat ze een inkijkje geven in het
leven van een dakloze. Misschien
veranderen en verbeteren dit soort
acties ook de beeldvorming en het
stigma van dakloosheid, of is het
toch meer sensatie waardoor mensen er naar kijken?
In de Week van de Psychiatrie gaat
het over stigma en hoe mensen met
een makke dat beleven en daarmee
omgaan. Ook hoe je stigma kunt
beïnvloeden door zelf in beweging
te komen.
In Den Haag hebben daklozen hun
ervaringsdeskundigheid bijvoorbeeld gebruikt om het Achterban spel te maken, waarbij je door een
draai aan het ‘rad van fortuin’ het
juiste antwoord op vragen over

dakloosheid en verslaving kunt
krijgen. Een ander voorbeeld is
het Imagoproject in Utrecht waar
daklozen voorlichting geven op
scholen, in buurthuizen en aan
ambtenaren over hoe het is om
dakloos te zijn of weer aan een
toekomst te werken. Een groep
van de Nunn uit Nijmegen is actief
geworden in een project in Roemenie om mensen in nog moeilijkere levensomstandigheden te
helpen met de bouw van woningen en een gemeenschapsruimte.
En in Gouda? In Gouda zijn een
aantal daklozen, samen met de
medewerkers van STIP, betrokken geweest bij het maken van de
straatkaart. De lancering van deze sociale kaart, met praktische
en nuttige tips speciaal voor daken thuislozen in deze regio, vindt
in maart plaats. Logisch dat daar
tijdens de lunch met wethouders
en ambtenaren ook aandacht aan
besteed wordt.
Stigma en imago daar kan nog
veel aan veranderen.

Voor meer informatie:
Straatadvocaat
Aart Jongejan
Bereikbaar op dinsdag en
vrijdag:
Hoge Gouwe 65 Gouda
tel. 06-22144689
email:
straatadvocaat@zogmh.nl

Aart Jongejan

Interculturalisatie onder druk van bezuinigingen
Stigma is ziekmakend, daar zijn we
het met elkaar wel over eens. Allochtonen met een psychiatrische
diagnose hebben een “driedubbel
stigma”.
Onlangs op het spreekuur gaf een
mijnheer van Marokkaanse afkomst
dat zo typerend aan: “ Vroeger had
ik aanzien. Ik had mijn werk en een
mooie auto. Ik had verhalen en mijn
familie genoot mee van mijn rijkdom.
Oké, binnen de Nederlandse samenleving was het niet altijd gemakkelijk mijn plek te vinden, maar ik
had mijn familie. Na mijn diagnose
ben ik mijn baan verloren, mijn inkomen is nu op bijstandsniveau en
mijn auto kan ik al lang niet meer
betalen. Gelukkig heb ik mijn gezin.

Mijn familie kijkt mij met de nek
aan. Ik heb mijn eer verloren. Voor
mezelf is dit het aller-moeilijkst”.
Daarnaast tonen verschillende studies aan dat allochtonen een hoger risico hebben om psychiatrische problemen te krijgen dan de
autochtonen door bijvoorbeeld discriminatie, migratie, levensstijl,
sociaal netwerk en uitsluiting.
De GGZ sector maakt een moeilijke tijd door als gevolg van ingrijpende bezuinigingen. Minder
draagvlak voor interculturalisatie is
een gevolg van de bezuinigingen.
Participatie van de GGZ allochtonen doelgroep blijft een belangrijk
speerpunt voor de politieke agenda in de regio.
Nouraddin Elouahabi

Voor meer informatie:
Nouraddin Elouahabi
Bereikbaar op woensdag
en donderdag:
Hoge Gouwe 65 Gouda
tel. 0182-51 90 60
email:
nouraddin@zogmh.nl
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Activiteiten in de Week van de Psychiatrie 2013
Maandag 18 maart Anti Stigma ontbijt
Van 8.00 tot 9.30 is het Anti-stigma
ontbijt voor hulpverleners bij lunchroom Juuls op de markt in Gouda.
Tijdens dit ontbijt zal Kim Helmus,
GZpsycholoog, een presentatie geven over haar ervaringen met stigmatisering wereldwijd, waar zij onderzoek naar heeft gedaan. (zie pagina 10 watdoejij. org)
Tijdens het eten gaan we met elkaar
in gesprek over het thema stigmatisering. Hulpverleners van Kwintes,
Eleos,Curium, Leger des Heils,
Reakt, GGZ MH, Vrouwenopvang
centrum (VOC) GGZ Kinderen en

Jeugd en Siriz (tienermoedershuis)
zijn van harte uitgenodigd om te komen ontbijten.
Zijn hulpverleners zich ervan bewust
hoe ze met stigmatisering omgaan?
We geven huiswerk mee om aan de
slag te gaan met dit thema in de komende werkweek.
Zo’n heerlijk en inspirerende opening
van de week wil je niet missen.
Er is plek voor 50 personen
Aanmelden voor 13 maart via:
aanmelding@zogmh.nl
(U krijgt dan een deelnamebewijs)

Dinsdag 19 maart Gebaksactie
De Gebaksactie wordt een mooie
traditie !
Ook dit jaar krijgen alle cliënten binnen (O)GGZ instellingen in MiddenHolland een gebakje bezorgd.
We komen dit jaar op bezoek en we
willen graag in gesprek over stigmatisering en alle ervaringen hiermee
zijn bespreekbaar.

Deze gesprekken kunnen voor ons
weer input zijn om binnen de regio
acties te ondernemen.
Dinsdag en woensdag zullen de
gebakjes op afspraak rondgebracht
worden. We nemen telefonisch contact op met de instellingen voor deze afspraak.
Wij kijken er naar uit.

Woensdag 20 maart Anti Stigma lunch
De Anti stigma Lunch vindt plaats
bij restaurant Koeien en Kaas van
12.00 tot 13.30 uur.
Er zal dit ook jaar een aantal wethouders en ambtenaren (zorg en
welzijn / WMO) uit de regio Midden
Holland deelnemen. Natuurlijk zal
wethouder mevr. M. Suijker van de
gemeente Gouda ook aanwezig
zijn.
Tijdens de Lunch zullen dak- en
thuislozen in gesprek zijn met ambtenaren en wethouders om van gedachte te wisselen.

Dit jaar zal in het teken staan van
het thema Stigmatisering.
Er is plek voor 25 personen.
Aanmelding bij
Aart Jongejan, straatadvocaat
dinsdag en vrijdag
of mobiel: 06-22144689
(je ontvangt deelnamebewijs)
Met veel dank aan restaurant Koeien en Kaas!
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Donderdag 21 maart
Themamiddag: Samen sterk tegen Stigma!
Deze themamiddag is voor cliënten, familie, hulpverleners, management
en iedereen die belangstelling heeft.
Locatie: Franse zaal (boven) van De Zalm: Achter de Waag 20 Gouda
Programma
13.30-13.45 uur
13.45-14.15 uur
14.15-14.30 uur
14.30-14.45 uur
14.45-15.15 uur
15.15-15.30 uur
15.30-16.15 uur

Opening door Petra van Buren
Olivia v.d. Lustgraaf “Samen sterk tegen Stigma”
Stigmaverhaal 1 door een ervaringsdeskundige
Stigmaverhaal 2 door een ervaringsdeskundige
Film Kim Helmus: antistigma wereldreiziger / psycholoog
Pauze
Workshop: bedenk in groepen een antistigma actie
‘ Het begint bij jezelf!’
16.15-16.45 uur Terugkoppeling workshops
16.45 uur
Afsluiting

De week van de psychiatrie is mogelijk
gemaakt door een
bijdrage van de
Rabobank Gouwestreek.

Iedereen van harte welkom!
Er is plaats voor 65 personen. Deelname is gratis
Aanmelden voor 13 maart via: aanmelding@zogmh.nl of via STIP
(U krijgt dan een deelnamebewijs)

Zaterdag 23 maart
Anti Stigma Marktkraam
Op zaterdag willen we het publiek uit
Gouda en omgeving betrekken bij
het thema stigmatisering. We staan
met een Anti Stigma Marktkraam op
de hoek van de Blauwstraat/
Hoogstraat in Gouda. We trakteren
het publiek op een verhaal over stigma door ervaringsdeskundigen. Ook

wordt men op een ludieke manier
meegenomen in het thema. We
delen flyers en een kleine presentie uit. We hopen op deze manier
veel burgers te bereiken om uit te
leggen dat iedereen erbij hoort.
Iedereen is welkom!
U komt toch ook?

Prijsvraag: Week van de Psychiatrie
Het thema ‘Stigmatisering: iedereen
hoort erbij?!’is een belangrijk thema
omdat iedereen psychische en psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid hier mee te maken
heeft.Daarom willen we graag originele ideeën horen hoe jij je inzet tegen stigmatisering.
•
•

leuke ideeën
nieuw project

Voor het beste idee krijgt u een Prijs!

De prijs:
Een lunch voor twee bij Lunchcafe ‘JUULS ‘op de Markt in
Gouda
Bedenk dus een goed idee voor
dinsdag 12 maart 2013 en stuur
dit naar de ZOG MH.
Tijdens de themabijeenkomst op
21 maart wordt de winnaar bekend
gemaakt.

Opsturen naar :
ZOG MH
t.a.v. P. van Buren
Hoge Gouwe 65
2805 HK Gouda
Of mailen naar
weekvdpsy@zogmh.nl
Vermeld u naam, adres
en telefoonnummer

Veel inspiratie en succes!
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Nieuws van de Regionale cliëntenraad Kwintes
Iedereen is Burger!
Project tegen stigma: Ontmoeten en
Meedoen door Beweging

Lia van Luik
Ondersteuner regioraad
Midden-Holland
Tel. 06 27071923
Email:
l.vanluik@kwintes.nl

Regioraad MiddenHolland
Hoge Gouwe 65
2801 LC Gouda
Email: regioraadMH
@kwintes.nl

Cliënten van Kwintes in de regio
Midden-Holland zijn bezig met het
opstarten van een sportproject.
Vanuit dit cliëntgestuurde sportplan,
wil de projectgroep het zelfstigma en
het stigmatiseren vanuit de burger
verlagen. Door cliënten fysiek in
beweging te brengen hoopt de projectgroep dat cliënten meer zelfvertrouwen krijgen en zich ‘gewoon’
mens gaan voelen. Om dit gevoel te
versterken gaan zij, via de kwartiermakers, de ‘gewone’ burgers uit de
samenleving uitnodigen om mee te
doen met het sporten en op die manier samen plezier in het bewegen te
hebben.

De cliënt kan hiermee ook het zelfstigma verlagen.
Het plan bestaat uit verschillende
fasen: iedereen kan in de fase sporten die past bij hun eigen
draagkracht met de uitdaging naar
een fase hoger. Het uiteindelijke
doel is dat cliënten zich met begeleiding gaan voegen bij een regu liere sportvereniging. Door dit te
bereiken praten ze niet meer over
cliënten maar over burgers. De
cliënten willen ze verschillende
sporten aanbieden, dus ze gaan
meerdere sportaanbieders benaderen met de vraag of zij hieraan
mee willen werken.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar: meedoendoorsport@kwintes.nl

Nieuws van de Cliëntenraad van Reakt

Regionale cliëntenraad
REAKT Midden-Holland
Hoge Gouwe 89
2801 LD Gouda
regionaleclientenraadmiddenholland@reakt.nl
Coach/ ondersteuner
Yvonne van der Waal
tel. 06 -41 59 28 60
y.vanderwaal@reakt.nl

Stigmatisering: wat betekent dat
bij de REAKTgroep?!
Cliënten komen via TRACK of
CONNECT voor een zinvolle dagbesteding en werken op hun eigen
manier aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Respectvolle omgangsvormen zijn
daarbij niet altijd een vanzelfsprekendheid, maar wel zeer gewenst. Iedereen komt vanuit zijn of
haar eigen ervaring, met zijn/haar
eigen rugzak met problemen en
eigen waarden en normen. Je kijkt
vanuit je eigen achtergrond naar de
ander en je hebt daarbij meestal
wel een (voor)oordeel overer, ook
al spreek je die niet altijd uit.
Wat komen we tegen ?
Afgelopen zomer werden cliënten
met totaal verschillende achtergronden samengevoegd aan de Hoge
Gouwe 65. Er was veel weerstand
en angst en er waren vooroordelen;
ik wil niets met die “gekken” te
maken hebben of die “verslaafden
en zwervers, daar wil ik niet naast
zitten”. Vooroordelen van de buren

nog buiten beschouwing gelaten!
Inmiddels zijn we driekwart jaar
verder en zitten cliënten bij elkaar
waarbij blijkt dat we ondanks de verschillen goed met elkaar om kunnen
gaan en ook met elkaar praten. Verminderen van stigmatisering is een
belangrijk aandachtspunt; ook in je
eigen dagelijkse leefomgeving.
Wat kun je zelf doen?
Durf je de ander echt te ontmoeten?
Dan leer je elkaar kennen en hoor je
soms de achtergrond van de ander,
waardoor het beeld dat je had van
iemand kan worden bijgesteld. Soms
horen we dan ook, dat het eigenlijk
wel mee valt, of dat je meer begrip
krijgt voor de ander: het is toch ook
iemand die daar niet voor gekozen
heeft. Bij de maandelijkse huiskamerbijeenkomst wordt wel gesproken over hoe er met elkaar wordt
omgegaan en wat beter kan. Iedereen kan daar iets aan doen, op zijn
eigen manier. Graag altijd en niet
alleen tijdens de Week van de Psychiatrie!
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Geen vooroordelen meer over psychische gezondheid
Fonds Psychische Gezondheid is
een van de initiatiefnemers van de
Stichting Samen Sterk tegen Stigma. De andere initiatiefnemers zijn
het LPGGz, GGZ Nederland en de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De stichting wil het taboe
op psychische aandoeningen
doorbreken. ‘Stigma is een van de
belangrijkste problemen die patiënten met psychische problemen ervaren. Hun zelfvertrouwen neemt af,
verstoort familierelaties en beïnvloedt de mogelijkheden tot socialiseren, wonen en werk.’ Dit stelt de
WHO in uitspraken over mensen met
een psychische aandoening in Europa
Misvattingen en het effect:
In de samenleving bestaan allerlei
misvattingen rondom psychische
aandoeningen die ontaarden in stigma en discriminatie:

• Mensen met psychische problemen zijn gewelddadig en
gevaarlijk.
• Mensen met psychische problemen zijn arm en minder intelligent.
• Psychische problemen worden
veroorzaakt door persoonlijke
zwakte.
• Psychische problemen kunnen
niet worden behandeld.
De problematiek wordt bevestigd
door vele binnen- en buitenlandse
onderzoeken. Het blijkt o.a. dat
ruim de helft van de mensen met
een psychische aandoening zich,
vanwege de aandoening, weleens
oneerlijk behandeld voelt. Hij of zij
anticipeert op het stigma en trekt
zich terug, zoekt geen of te laat
hulp en doet, in het uiterste geval,
niet meer mee in de maatschappij.
Stigma veroorzaakt onnodig psychisch lijden en kost onnodig geld
in de vorm van zorg- en maatschappelijke kosten.

Ben jij Gek?!
Lesmateriaal voor scholen over
psychische problemen
In Nederland kampen tienduizenden jongeren tussen 16 en 25 jaar
met psychische problemen. Dit aantal neemt toe. In iedere klas zitten
leerlingen met depressieve gevoelens, ADHD, eetproblemen of overmatige angsten. Deze problemen
zijn van invloed op het functioneren
van de jongere thuis, op school en
in de vrije tijd. Veel van deze problemen blijven verborgen, met alle
nare gevolgen van dien.
Problemen? Praat erover!
Jongeren praten niet gauw over
psychische problemen, het is niet
‘stoer’ of ‘not done’. Erover praten
maakt kwetsbaar en dat willen jongeren niet zijn. Ook docenten en
mentoren in het onderwijs ervaren
vaak dat het moeilijk is om een

gesprek hierover aan te gaan. Als
hulpmiddel heeft het Fonds Psychische Gezondheid het lespakket
‘Ben jij gek?!’ ontworpen. ‘Ben jij
gek?!’ haalt psychische problemen
uit de taboesfeer.
Wat is ‘gek’ en wat is ‘normaal’?
Door welke oorzaken komen jongeren in psychische problemen en
hoe kan je iemand helpen?
Het lespakket ‘Ben jij gek?!’ biedt
een antwoord op deze vragen en
meer. Het leidt tot meer openheid
en stimuleert jongeren eerder aan
de bel te trekken bij psychische problemen. Het kan leerlingen ook van
pas komen in hun toekomstige
werk, zoals in de zorg en welzijn.
Meer informatie
Fonds psychische gezondheid
www.psychischegezondheid.nl
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Website www.watdoejij.org ?
Deze site roept op tot het bestrijden
van stigma op psychische stoornissen.
Kim Helmus, Gz psycholoog en werkt
bij Kenniscentrum Phrenos en GGZ
Drenthe.
In de zomer van 2012 heeft zij antistigma-initiatieven in de wereld bezocht
o.a. Canada, Engeland, Amerika,
Nieuw-Zeeland, Japan om erachter te
komen wat wel en niet werkt in de strijd
tegen vooroordelen over psychiatrische
aandoeningen. Haar doel is het bannen van stigma uit Nederland. Om dat
te bereiken heeft zij dit project bedacht.
Het project krijgt steun van st. Samen
Sterk Tegen Stigma, GGZ Drenthe en
tal van collega’s, (ex-)cliënten, patiënten- en familieverenigingen.
Wat is het plan?
Ze maken een toolkit met 15 succes

volle anti-stigmaprojecten, die we
kunnen gebruiken als voorbeeld en
inspiratie. In de toolkit zitten filmpjes,
boekjes en andere hulpmiddelen
waarmee je zelf aan de slag kunt.
De toolkit is bedoeld voor GGZinstellingen, de overheid, scholen,
universiteiten en iedereen die zich
voor destigmatisering wil inzetten.
Er zullen lezingen, workshops worden gegeven en uitleg over “Wat
Doe Jij?”
Kim Helmus zal tijdens het antistigma ontbijt op 18 maart een uitleg
geven. Een film hierover is tijdens de
themabijeenkomst te zien.
Meer informatie op:
www.watdoejij.org

Een Ervaring Rijker
Anti Stigmatisering
Ik ben zelf al enige tijd werkzaam binnen de GGZ als
‘ervaringsdeskundige’, ik gebruik zelf
liever het woord ‘ervaringshelper’ (=
daar waar nodig helpen).

Wil je je persoonlijke
ervaring delen?
Neem dan contact op met de
ZOG MH, Janny Pak,
0182-519060,
j.pak@zogmh.nl
Of stuur je inzending op aan
de ZOG MH, t.a.v. Janny
Pak

In de praktijk loop ik, na al die jaren,
nog steeds keihard aan tegen de
veelal stigmatiserende houding van
sommige medewerkers.
Ik blijf de ‘geïdentificeerde patiënt’…
dat voel en ervaar ik regelmatig.
Dat het ook heel anders kan zijn, dat
bleek afgelopen week!
Na een vervelend incident op mijn
werkplek, waarvan melding gemaakt
is in het systeem van de organisatie,
kreeg ik een telefoontje van de teammanager die, na overleg met de directie, mij adviseerde aangifte te doen bij
de politie.
Volgens het protocol van de organisatie moet iedere medewerker bij bedreiging, intimidatie of iets van

dergelijke orde aangifte doen van het
feit.
Niet alleen werd ik als ‘medewerker’
beschouwd (of ik voor een GGZ wil
werken is een andere discussie :-),
wel mét in ieder geval!)…
Maar de organisatie heeft zélf de actie ondernomen door een terreinverbod voor de betreffende persoon te
vorderen.
Naast de nare consequenties is er
de wonderlijke werking van dit hele
voorval en dat is het gevoel van de
anti-stigmatisering door de organisatie.
Niet alleen nemen ze het hele incident heel serieus, ze ondersteunen
me door direct actie te ondernemen
voor de veiligheid van de medewerker.
Ik ben één van hen…!
Dat voelt goed en klinkt gek als
‘geïdentificeerde patiënt’, of het klopt
laat ik graag in het midden…
Patrice van Rijckevorsel
Ervaringsdeskundige GGZ

Zelfstigma
Als je vaak van mensen hoort dat je
niets waard bent, ga je er vanzelf in
geloven en als je de pijn van vooroordelen eenmaal kent, wil je het
liefst voorkomen dat iemand je nog
bevooroordeeld. Dit gedrag is logisch, maar het werkt wel in je nadeel. We noemen het ‘zelfstigma’.
Je verwacht vooroordelen
Bij zelfstigma geloof je dat andere
mensen vooroordelen hebben over
jou. Je bent bv. op zoek naar ander
werk of een nieuwe relatie maar je
hebt een psychische stoornis. Wanneer je afgewezen wordt denk je,
‘zie je wel, dat zal wel zijn omdat ik
gek ben’. Je zult er misschien van
uitgaan dat andere mensen jou ook
gek vinden en geen contact meer
met je willen hebben. Het gevolg is
dat je een grote kans maakt op een
negatief zelfbeeld en zelfstigmatisering.
Niet eens meer proberen
Zelfstigma kan leiden tot een waarom-zal-ik-het-nog-proberen-effect.
Je denkt van tevoren al dat het je
toch wel niet zal lukken. Daarom
solliciteer je dan maar niet op de

Pagina 11

geschikte baan of begin je geen
praatje met die leuke buurman.
Terugtrekken uit het sociale leven
Je kan ook gaan denken dat iedereen het aan je ziet dat je anders
bent. Dat is beangstigend. Je gaat
jezelf terugtrekken uit het sociale
verkeer en isoleert jezelf uit schaamte. Dan kom je minder mensen tegen
en krijg je bevestiging van je gedachten. Je denkt: ‘zie je wel dat ik
vreemd ben want niemand heeft nog
interesse in mij’. Je wordt bevestigd
in het niet oké zijn en onthoud je van
het nemen van een actieve rol van
het leven op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en jouw sociale leven.
Zelf minder hulp zoeken
Het zelfstigma kan ervoor zorgen dat
je jezelf minderwaardig gaat voelen.
Daardoor kan het zijn dat je geen
hulp meer zoekt als je in de problemen komt. Of dat je geen behandeling accepteert omdat je denkt dat
het toch allemaal niet werkt. Terwijl
juist zo’n behandeling zou kunnen
zorgen dat je alles weer in perspectief gaat zien.

Uit het Indigo-onderzoek
van kenniscentrum Phrenos blijkt bijvoorbeeld dat
van de mensen met schizofrenie 40% negatieve
ervaring heeft met behandeling door buren,
44% nadelen ervaart bij
het maken of houden van
vrienden, 54% ervaring
heeft met negatieve behandeling door naaste
familieleden en 58% zich
nadelig behandeld voelt
door hulpverleners in de
GGZ.

Onderzoek naar stigmatisering en zelfbeeld (ZOG MH)
Dit onderzoeksrapport is tot stand
gekomen in opdracht de ZOG MH en
is uitgevoerd door 2 studenten aan
de Hogeschool in Leiden. Het is eenkleinschalig kwalitatief onderzoek
uitgevoerd naar de ervaringen
rondom stigmatisering, zelfbeeld en
mogelijke gevolgen daarvan op het
herstelproces.
Het onderzoek is voortgekomen uit
een afdelingsonderzoek naar
‘Herstel’ binnen het lectoraat GGZ
van de Hogeschool Leiden onder
leiding van dr. J. van der Stel en C.
Balder. Er wordt in dit verband gesproken van herstel in de zin van
‘weer op een voor zichzelf bevredigende manier in het leven kunnen
staan, mét de beperkingen van de
psychiatrische aard’.

De hoofdvraag van dit onderzoek
luidde:
‘In hoeverre beïnvloedt deelname
aan activiteiten en vormen van voorlichting bij de ZOG MH de factor stigmatisering, en welke invloed heeft dit
op het zelfbeeld van een persoon
met een langdurige psychische
kwetsbaarheid en het verloop van
het herstelproces.’
Met betrekking tot de ZOG MH in het
algemeen zijn vrijwel alle respondenten heel positief. Binnen de ZOG MH
krijgt men de gelegenheid zichzelf te
zijn met al de persoonlijke omstandigheden van dien en met de persoon die men is. Er is ruimte om aan
te geven als er iets aan de hand is of
als iemand het even niet meer aan
kan.

Het gehele rapport kunt u
lezen op onze website
www.zogmh.nl
> publicaties en verslagen
> verslagen en publicaties van ZOGMH
>7e bolletje
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Wilt u uw mening geven
over de inhoud van deze
krant of heeft u kopij voor de
volgende cliëntenkrant?
Neem dan contact op:
Telefoon:
0182 - 51 90 60
of mail:
clientenkrant@zogmh.nl

Deze uitgave is een
eenmalige gedrukte versie
vanwege de week van de
psychiatrie

De volgende cliëntenkrant
verschijnt
begin mei 2013
weer in de mailbox

Voor in uw agenda
Week van de psychiatrie
18 t/m 24 maart zie pag. 2,6,7
Weggeefwinkel GGZ
IJssellaan 2
Openingstijd 11.00 - 16.00 uur
2, 16 en 30 maart en
13 en 27april
Kwintes Autisme-soos
1 x per twee weken op vrijdagavond, Hoge Gouwe 65
www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos
Alzheimer Theehuis
Zorgcentrum Korte Akkeren
Bernardhof 400 Gouda
-28-3 Hoe kan partner/mantelzorger ondersteunend worden?
-25-4 Ergotherapie bij dementie
19.00-21.00 uur
Narcotics Anonymous meeting
Elke maandag 19.00-20.00 uur
Jac. P. Thijsselaan 45 Gouda
Roger 06-13 31 31 36 (info)
Na-gouda@hotmail.com
N.A. Hotline 24/7
Rotterdam 06-22 34 96 38

De krant thuis
ontvangen?
Heeft u een e-mailadres
dan sturen wij de
cliëntenkrant graag
digitaal naar u toe
clientenkrant@zogmh.nl

AA Gouda
tel.0182-519712

STIP Gouda:
Hoge Gouwe 65,
maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 15.00 uur
Tel. 0182 - 54 98 13
www.stipggz.nl
e-mail: stipgouda@zogmh.nl
Spreekuur Belasting
Alleen op afspraak!
Zie STIP.

STIP Schoonhoven:
Havenstraat 37
Tel. 0182 - 38 63 48
e-mail: stipschoonhoven@zogmh.nl
woensdag van 9.00 tot 11.30 uur
Spreekuur voor allochtonen Midden Holland
Schoonhoven:
woensdag 9.00 –11.30 uur
Gouda:
donderdag 10.00 -12.00 uur
De straatadvocaat: Aart Jongejan
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:
Hoge Gouwe 65, Gouda
tel. 06-22 14 46 89
email: straatadvocaat@zogmh.nl

REAKT Eetcafé
Elke maandagavond eetcafé vanaf Herstelgroep
17.00 uur (€ 3.-) Hoge Gouwe 65 Om de vier weken
Informatie bij: Dora Wempe
GGZ Midden-Holland
tel. 0182-51 90 60
Voorlichtingsavonden:
19.30-21.30u De Veste,
Spreekuur Ypsilon (familie)
Ridder van Catsweg 300 Gouda
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65.
-19 maart Borderline
-16 april Autisme (kinderen)
Elke eerste donderdag
van de oneven maand
Inloophuis Domino is open op:
13.30 - 15.00 uur
Maandag 15.00-22.00
Dinsdag
11.30-13.30 (dit is de
senioren maaltijd vanaf 65+)
19.00-22.00
Woensdag 15.00-22.00
Donderdag 15.00-22.00
Vrijdag
10.00-12.30
(Opgeven voor 16.00 uur)

Uitjes in Midden-Holland
6-4 Goudse Houtloop
29-4 Oranjenacht

Gespreksgroep Ypsilon (familie)
Elke derde woensdag
van de even maand,19.30 - 22.00
Thijsselaan 45, Gouda
Informatie:
Mw. Cobi van Miltenburg
tel: 0180-52 25 62
Dhr. Kor de Vries
tel. 0182-35 21 40

