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Stel, u krijgt een depressie.  
 
Zou u dat aan uw leidinggevende vertellen? 
 
(‘ja’: graag gaan staan; bij ‘nee’ blijven zitten) 
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•  1/3e zou het niet vertellen.  
 

• Vooral uit angst dat het hun carrière zou beschadigen. 
      Dewa (Int J Occ Env Med 2014) 
 
 

• Arbeidsparticipatie wordt dus los van ziekte en gezondheid 
ook bepaald door hoe mensen daar over denken  
 

 





Proces van stigmatisering  

<TEKST> 

1.  
Kennis: 

onwetendheid 

2.  
Attitudes: 

vooroordelen 

3.  
Gedrag: 

discriminatie 

Thornicroft, (Br J Psychiatry 2007) 



 

• Stigma vormt vier grote problemen voor arbeidsparticipatie  
 

 



• Werkgevers en leidinggevenden hebben negatieve attitudes 
ten opzichte van mensen met psychische problemen 
 

• Negatiever dan bij lichamelijke aandoeningen 
Brohan  (BMC Psychiatry 2012)  
Mendel (Epidem Psychiatric Sciences 2015) 
 

 
• Zorgen over productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid 

Dewa, (Intern J Occupat Environ Med 2014)  
Henderson  (Br J Psychiatry 2013)  
Tsang  (Soc Psychiatry Psych Epidem 2007) 
Corrigan ea (Internl J of Rehab Res 2008) 

 
 
 

Eerste probleem  





• Werknemers durven niet over psychische problemen te praten en 
lopen daardoor steun en werkaanpassingen mis 
 

•  43% heeft behoefte aan werkaanpassingen 
 (Boot JOR 2013) 

 
• Werkaanpassingen kunnen verzuim reduceren maar worden 

vooral na ziekteverzuim ingezet  
(Boot JOR 2013) 
 
 

 

Tweede probleem  



• Geanticipeerd stigma en het ‘Why try effect’ 
  
• Schizofrenie: 64% solliciteert niet meer, volgt geen training of 

opleiding meer  
Thornicroft, Lancet 2009 

 
• Verslaving: ca 40% 

Van Boekel, Health & Soc Care Community 2016 

 
• Depressie: ca 60% 

Brouwers, BMJ open 2016 

 
 

Derde probleem  



• Werknemers durven geen hulp te zoeken door stigma 
 

• Militairen: 60% zoekt geen hulp  
(Sharp, Epidem Reviews 2015) 

 
• Meest voorkomende reden: angst voor stigma 

 (Sharp, Epidem Reviews 2015), Vermetten, Europ J Traumatology 2014) 

 
• Onbehandelde aandoeningen zijn risico  

Vierde probleem  



1. Mislopen gezondheidzorg uit angst voor stigma: 
 
 Extra aandacht voor toegankelijkheid van zorg en behoeften van 
werknemers 
 
 
 
2. Why try effect 
 
 coaching, empowerment, rolmodel, spiegel voorhouden: 
ervaringsdeskundigen? 
 

Wat is er nodig voor duurzame inzetbaarheid?   



3. Negatieve attitudes werkgevers/werkomgeving:  
 
Kennis verbeteren over psychische aandoeningen  

 
 
4. Werknemers durven niet open te zijn en lopen werkaanpassingen 
en steun mis 
 
         Inclusieve werkcultuur, authenticiteit  
         Verbeteren communicatie 
         Ondersteuning in maken van verstandige, eigen keuzes  
 rond communicatie 
 

Wat is er nodig voor duurzame inzetbaarheid?   





 
                          

• Hartelijk dank voor uw aandacht 
 
 
• Meer weten over onderzoek, of de Landelijke Werkgroep Stigma en Werk?  

@evelienbrouwers 

e.p.m.brouwers@tilburguniversity.edu 

Evelien Brouwers 
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