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Introductie 
Er is veel onderzoek gedaan in de sociale psychologie over hoe vooroordelen, 

stereotypen en discriminatie - ook wel stigma genoemd - verminderd kunnen 

worden. Onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving bundelden 

eerder al kennis rond stigma op grond van afkomst, huidskleur, seksuele voor-

keur en sekse. (‘Wat werkt dossier’). 

Maar over wat werkt om stigma te verminderen van mensen met een psychi-

sche kwetsbaarheid, is veel minder bekend. In dit artikel lopen we daarom de 

bekende aanpakken voor het verminderen van stigma na, en beschrijven we 

of uit deze wetenschappelijke literatuur blijkt of deze ook bruikbaar zijn om 

vooroordelen, stereotypen en discriminatie te verminderen over mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. We sluiten af met een aantal aanbevelingen voor 

verder onderzoek. 

Wat zijn vooroordelen?
Vooroordelen zijn negatieve affectieve gevoelens van een specifieke groep. 

Vooroordelen gaan over een gebrek aan waardering en het hebben van een 

afkeer van mensen omdat ze worden gerekend tot een bepaalde groep. Voor-

oordelen zijn te onderscheiden in impliciete en expliciete vooroordelen. Implicie-

te vooroordelen zijn associaties die direct actief worden in het brein zonder dat 

iemand dit in de gaten heeft. Het uit zich in iemands gedrag of oordelen zonder 

dat deze daar zelf bewust van hoeft te zijn of dit opzettelijk doet (Gawronski & 

Bodenhausen 2006; Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald, McGhee & Sch-

wartz, 1998). Expliciete vooroordelen daarentegen zijn opzettelijke en bewust 

overwogen vooroordelen (Dovidio, Kawakami & Gaertner, 2002). Wanneer men-

sen sterke vooroordelen en stereotiepe beelden hebben, is de kans groter dat zij 

discrimineren. Zie: ‘Wat werkt dossier discriminatie verminderen’ 

Contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid 
Iemand ontmoeten en echt leren kennen is een bekende manier om vooroor-

delen te verminderen. Dit wordt ook wel de ‘contact theory’ of ‘intergroup 

contact’ genoemd en deze is al bedacht door Allport in 1954. Deze theorie is 

sterk onderbouwd: in een omvangrijke meta-analyse van Pettigrew en Tropp 

(2006) wordt geconcludeerd dat vooroordelen verminderd kunnen worden 

door contact. Dat geldt voor allerlei type vooroordelen en studies over contact 
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met mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn hier in ook meegenomen. 

Uit reviews van Corrigan ( et al. 2012) en Morgan, Reavley, Ross, San Too en 

Jorm (2018) komt ook naar voren dat contact met mensen met een psychische 

kwetsbaarheid een effectieve manier kan zijn om de houding te verbeteren ten 

aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit sluit ook aan bij een 

recente evaluatie van contactinterventies van Paluck, Green en Green (2019): 

contact heeft volgens hen zelfs een positiever effect als het gaat om het ver-

minderen van vooroordelen ten aanzien van mensen met een fysieke of mentale 

kwetsbaarheid dan als het gaat om vooroordelen ten aanzien van mensen op 

basis van afkomst. 

In een recente meta-analyse van Maunder en White (2019) wordt geconcludeerd 

dat contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid – ongeacht de aard 

van deze psychische kwetsbaarheid – effectief kan zijn om stigma te verminde-

ren, al vinden de onderzoekers dat er nog wel meer onderzoek gedaan wor-

den naar hóe precies de effectiviteit van dit type interventies valt te vergroten. 

Wel weten we al dat, net als bij het effect van contact op vooroordelen ten 

aanzien van mensen met een migratieachtergrond, contact werkt onder meer 

omdat het de angst vermindert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 

(West, Hewstone, Lolliot, 2014). Simpel gezegd: als iemand een negatief beeld 

heeft van mensen die schizofreen zijn en schizofrenen mensen ‘eng’ vindt, 

dan is het een goede remedie om eens ‘in het echt’ kennis te maken met 

iemand die schizofreen is en deze persoon echt te leren kennen. Want dan 

blijkt die persoon meestal helemaal niet ‘eng’ te zijn en verdwijnt de angst en 

verminderen vooroordelen. 

Hoe zo’n contact er uit kan zien, komt naar voren in een kwalitatieve studie 

van Bizub en Davidson (2011) en een kwantitatieve studie van Couture en Penn 

(2006): beide studies evalueerden een programma genaamd ‘Compeer’ waarin 

een vrijwilliger zonder psychische kwetsbaarheid ‘gematcht’ wordt met iemand 

met een psychische kwetsbaarheid om samen een vriendschap aan te gaan. Uit 

de kwantitatieve studie bleek een relatie tussen het ervaren van een band met 

de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het hebben van een minder 

negatieve emotionele reactie naar mensen met een psychische kwetsbaarheid 

(Couture & Penn, 2006). In de kwalitatieve studie was het aangaan van een 

vriendschap met iemand met een psychische kwetsbaarheid een verplichte 

opdracht voor psychologiestudenten. Maar ook al was het verplicht, de 

studenten gingen toch een goede band ervaren met de persoon met een 

psychische kwetsbaarheid.

Contact in combinatie met informatie 
Educatie over een psychische aandoening betekent niet dat stigma niet meer 

voorkomt. Door interactieve manieren van informatie aan te bieden, hebben on-

line educatieprogramma’s de potentie om een groot publiek te bedienen als het 

gaat om stigmavermindering (Dalky, 2012). Fernandez et al. (2016) toonden aan 

dat educatie een groter verminderend effect op stigma heeft wanneer de educa-

tie ook face-to-face of videocontact met mensen met een psychische kwetsbaar-

heid bevat. Dit wordt ook aangetoond door onderzoek van Corrigan, et al. (2002) 

waaruit blijkt dat mensen die zowel onderwijs kregen als ook in contact werden 

gebracht met mensen met een psychische aandoening een positieve gedragsver-

andering lieten zien. Pingani et al (2016) stellen dat stigma vermindert doordat 

studenten leren over ethiek en de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Een studie 

(Schulze, 2007) naar stigma en de rol van medewerkers in de geestelijke gezond-

heidszorg laat zien dat medewerkers zowel bijdragen aan de-stigmatisering als 

aan stigmatisering van psychische kwetsbaarheid. Stigma van gezondheidszorg-

medewerkers neemt toe naarmate de psychische aandoening zwaarder is (Rao, 

Mahadevappa, Pillay, Sessay, Abraham, Luty, 2009). Stigma neemt af als hulp-

verleners in hun persoonlijke leven een vriendschap onderhouden met iemand 

met een psychische kwetsbaarheid (Sadow, Ryder, Webster, 2009). Professioneel 



Movisie  *  Hoe ga je vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen: wat werkt?   *  pagina 4 van 14

contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid lijkt hier niet bij te dra-

gen aan vermindering van stigma. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de 

relatie: omdat het in hun contact met cliënten gaat om een hulpverleningsrelatie. 

Dit contact is niet gelijkwaardig en dit zou volgens Allport (1954) juist wel een 

voorwaarde zou moeten zijn. De ideale vorm van contact is dan ook vriendschap 

Brown & Hewstone 2006; Turner, Hewstone, Voci, Paolini, Christ, 2007) en daar 

is gelijkwaardigheid vaak een belangrijk onderdeel van (Pettigrew,,Tropp, Wagner, 

Christ, 2011). 

Denkbeeldig contact 
Een variant op een echte ontmoeting is een denkbeeldige ontmoeting (zie o.a. 

Turner, Crisp & Lambert, 2007). Het gaat er om dat je inbeeldt een kort maar 

goed contact te hebben met iemand die over wie je eerder vooroordelen had. 

Door je voor te stellen hoe het is om dit gesprek te hebben of samen iets leuks 

te doen en je voor te stellen dat dit contact positief verloopt, kunnen zowel 

impliciete als expliciete vooroordelen verminderd worden (Husnu & Crisp, 2010; 

Parker, Monteith, Moss‐Racusin & Rabasco, 2018; Merritt, Gardner, Huber, 

Wexler, Banister, Staley, 2018; Miles & Crisp, 2014; Turner & Crisp, 2010; Turner, 

Crisp, Lambert 2007; West, Husnu, Lipps, 2015). 

Het goede nieuws is dat er een aantal studies zijn die vast hebben gesteld dat 

dit ook werkt om de houding te verbeteren ten aanzien van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid: uit een studie van Na en Chasteen (2016) komt naar 

voren dat denkbeeldig contact werkt om de houding te verbeteren ten aanzien 

van mensen met depressie, uit een studie van Stathi, Tsantila en Crisp (2012) 

komt naar voren dat het ook kan werken ten aanzien van mensen met schizo-

frenie en uit een studie van Pennington, Campbell, Monk en Heim (2016) komt 

naar voren dat het kan werken ten aanzien van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid in het algemeen. Ook het terugdenken aan positief contact dat 

je eerder had met iemand met een psychische kwetsbaarheid, kan vooroorde-

len verminderen (Turner, Wildschut, Sedikides, Gheorghiu, 2013). Echter in een 

studie van Kaminetzky (2017) waarin een denkbeeldige ontmoeting met iemand 

die schizofreen is werd uitgetest, kwam geen effect naar voren. Dat er niet 

altijd resultaat is, is mogelijk te verklaren door de manier waarop het denkbeel-

dige-contact-oefening wordt uitgevoerd. Uit een studie van Lim, Au en Turner 

(2020) komt namelijk naar voren dat het niet alleen gaat om de opdracht om je 

in te leven in de situatie dat je iemand ontmoet met psychische kwetsbaarheid 

maar dat er een aantal randvoorwaarden zijn: dat je voorstelt dat dit contact po-

sitief is, je van te voren al meer te horen krijgt over de persoon die je denkbeel-

dig ontmoet en details meekrijgt uit de omgeving. Uit dat onderzoek blijkt dat 

op die manier denkbeeldig contact de houding kan verbeteren ten aanzien van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat zo’n denkbeeldige ontmoeting, net als een echte ontmoeting, de angst 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid vermindert (Lim et al. 2020; 

Turner, Crisp en Lambert, 2007). 

Inleving en empathie
Het succes van contact-interventies, ligt behalve in het verminderen van angst 

ook in het vergroten van empathie zo komt naar voren uit een analyse van 

Pettigrew & Tropp, 2008). Ook voor de lange termijneffecten speelt empa-

thie een belangrijke rol in de ‘contacttheorie’ (Swart, Hewstone, Christ, Voci, 

2011). Jezelf inleven in een ander en empathie gaan ervaren ,hoeft echter niet 

door tot stand te komen door iemand ontmoeten maar kan ook via het kijken 

naar een film of documentaire (Dovidio, et al. 2004), of via het luisteren naar 

een radio-interview (Batson et al. 1997; Vesico et al./ 2003) of een radiosoap 

(Paluck, 2009) of podcast. De luisteraar of kijker gaat als het ware meevoelen 

met de persoon die gediscrimineerd wordt in het verhaal. Zowel het inleven zelf 

(Broockman & Kalla, 2016; Hillman & Martin, 2002; Tompkins, Shields, Hillman, 
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White, 2015; Wang, Kenneth, Ku, Galinsky, 2014) als de empathie die daardoor 

ontstaat (Batson & Ahmad, 2009; Batson, Polycarpou, Harmon-Jones, Imhoff & 

Mitchener, 1997; Berthold, Leicht, Methner en Gaum, 2013; Eisenberg, Eggum, 

Di Giunta, 2010; Finlay & Stephan, 2000; Hodson, Choma, Costello, 2009, Shih, 

Wang, Bucher, Stozer, 2009) kunnen vooroordelen verminderen. Verschillende 

interventies zetten daarom in op het vergroten van empathie of inlevingsver-

mogen met positieve effecten als resultaat (zie o.a. Berger, Benatov, Abu-Raiya, 

Tadmor, 2016; Paluck, 2009; Tompkins, Shields,Hillman, White, 2015).  

Echter, of dit werkt om de vooroordelen ten aanzien van mensen met een psy-

chische kwetsbaarheid te verminderen, is nog niet helemaal duidelijk. In een on-

derzoek van Mann en Himelein (2008) werden twee klassen vergeleken waarbij 

een klas een programma kreeg waarbij inleving werd gestimuleerd ten aanzien 

van mensen met een psychische kwetsbaarheid en een klas juist objectieve infor-

matie kreeg over psychische problematiek. Die inleving werd gestimuleerd door 

het lezen van verhalen van met een psychische kwetsbaarheid (bipolair, schizo-

freen en depressie), het kijken van een documentaire en het schrijven van een 

verhaal vanuit het perspectief van iemand met een psychische kwetsbaarheid. 

Deze aanpak verminderde het gevoel van ongemakkelijkheid ten op zichtte van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vermindering van stigma was niet 

aan de orde in de klas die objectieve informatie over psychische kwetsbaarhei-

den ontving.

In een studie van Na en Chasteen (2016) naar het effect van het inleven in men-

sen met een psychische kwetsbaarheid op stigma jegens hen kwam echter geen 

effect naar voren en een Masterthesis van Colangelo (2010) naar het effect van 

inleven op stigma vond zelfs een averechts effect. Een studie die onderzocht 

of een film over iemand die schizofreen is kan leiden tot verandering in hou-

ding, vond dat dit beter werkte als er een psychiater uitleg gaf dan wanneer je 

keek door de ogen van de patiënt. Het jezelf inleven in iemand die schizofrenie 

heeft, werkt dus lang niet altijd (Ritterfeld & Jin, 2006). In een studie van Petkari 

(2017) werden ook films uitgetest en gaven de studenten die de films bekeken 

hadden (o.a. ‘A beautiful mind’), aan dat ze meer compassie hadden gekregen 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Echter er kon geen verande-

ring in hun houding worden gemeten naar mensen met een psychische kwets-

baarheid (Petkari, 2017). Ook een studie van Röhm, Hastall en Ritterfeld (2017) 

vond geen algemeen effect van dergelijke films, alleen bij sommige mensen was 

er een positief effect. Conclusie van de onderzoekers is dat films die mensen 

met een psychische kwetsbaarheid realistisch weergeven, de positieve houding 

van kijkers kan versterken maar ook bij mensen met een negatieve houding, die 

negatieve houding verder kan versterken omdat het gevoelens van onder meer 

angst kan versterken. 

Een andere mogelijker verklaring zou kunnen zijn dat het een verschil maakt om 

welke vorm van empathie het om gaat: uit een studie over mensen met een fy-

sieke kwetsbaarheid kwam naar voren dat empathie in de vorm van medelijden 

niet werkt maar empathie in de vorm van je dichtbij voelen staan bij die ander 

of bewondering hebben voor die ander, juist wel (Bartsch, Oliver, Nitsch, Scherr, 

2018). Maar de conclusie is dat er meer onderzoek is naar het effect van inleven 

gedaan. Welke vorm van inleven werkt en welke niet? En hoe kan voorkomen dat 

inleven in iemand met een psychische kwetsbaarheid, bij sommige mensen juist 

de angst versterkt? Hier ligt dus nog een uitdaging voor de toekomst. 

Zelf ervaren hoe het is om een kwetsbaarheid te hebben
Het is bekend dat je zelf inleven en jezelf in de ander te verplaatsen in het alge-

meen een goede manier is om vooroordelen te verminderen. Het lijkt daarom 

logisch om mensen zelf te laten ervaren wat het is om een psychische of fysieke 

kwetsbaarheid te hebben. Echter, onderzoeken tonen aan dat dit waarschijn-

lijk juist niet of averechts werkt (Morgan, Reavley, Ross, San Too, Jorm, 2018; 
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Nario-Redmond & Gospodinov, Cobb, 2017; Pebdani & Bourgeois, 2019). Penn, 

Ivory en Judge (2010) onderzochten dit door een ‘virtuele bril’ waarin men-

sen ervaren hoe het is om schizofreen te zijn. Het bleek dat de empathie wel 

vergroot wordt maar dat mensen door dit inzicht juist meer afstand wilden ten 

opzichten van mensen met schizofrenie. Dit kwam ook uit een onderzoek van 

Nario-Redmond & Gospodinov en Cobb (2017) over fysieke kwetsbaarheiden; 

de stress (onder andere gevoelens van hulpeloosheid, ongemakkelijkheid en de 

angst om zelf een kwetsbaarheid te krijgen) nam dermate toe door het ervaren 

hoe het is om een kwetsbaarheid te hebben, dat zelfs de toename aan empathie 

niet kon voorkomen dat mensen in de toekomst liever afstand wilde houden ten 

op zichten van mensen met een kwetsbaarheid. In een studie van Sarge, Kim 

en Velez (2020) waarin mensen ervaarden hoe het is om autisme te hebben via 

‘virual reality’ leiden er wel toe dat deelnemers meer bereid waren om mensen 

met autisme te helpen en zich beter konden inleven maar ook daar kwam geen 

verandering van houding; ze werden niet positiever ten aanzien van mensen 

met autisme. Alhoewel een VR-bril bij andere groepen wel positieve effecten 

laat zien (zoals ten aanzien van daklozen, zie Herrera, Bailenson, Weisz, Ogle, 

en Zaki, 2018) lijkt dit minder goed te werken om het stigma ten aanzien van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid te verminderen. 

Bewustwording en zelfcontrole 
Een bekende manier om impliciete vooroordelen en stereotypen te verminderen, 

is om mensen bewust te maken van het feit dat ze die hebben en hun vervol-

gens te ondersteunen in het leren onder de duim te houden van deze impliciete 

vooroordelen en stereotypen. Het bewust maken kan door mensen te confron-

teren met hun vooroordelen. In verschillende studies is bewijs gevonden dat 

confrontatie met de eigen vooroordelen en stereotypen kan leiden tot negatieve 

gevoelens. Mensen realiseren zich dan dat zij toch meer vooroordelen hebben 

dan dat zij hadden gedacht en voelen zich bijvoorbeeld schuldig (Burns, Mon-

teith, Parker, 2017; Monteith, 1993; Monteith, Ashburn-Nardo, Voils, Czopp, 

2002; Monteith & Ashburn-Nardo 2010, Monteith, 1996; Parker, Monteith, 

Moss-Racusin, Van Camp, 2018). Het werkt alleen bij mensen die het echt ver-

velend vinden om te merken dat ze vooroordelen of stereotypen hebben (Burns, 

Monteith & Parker, 2017; Butz & Plant, 2009; Plant & Devine, 1998; Plant, 

Devine & Brazy, 2003; Hofmann, Gschwendner & Schmitt, 2005). Deze mensen 

kunnen gaan proberen op verschillende manieren hun impliciete vooroordelen 

onder controle te houden (Amodio, Devine,Harmon-Jones, 2007; Butz & Plant, 

2009; Monteith, 1993; Monteith, Ashburn-Nado, Voils, Czopp, 2002). Met als 

resultaat minder discriminatie (Burns, et al. 2017). Wanneer iemand veel oefent 

in deze manier van ‘zelfregulatie’, gaat dit proces steeds sneller en automati-

scher (Monteith, Lybarger, Woodcock, 2009).

De hiervoor genoemde onderzoeken hebben echter allemaal betrekking op et-

niciteit en gender. Er zijn een reeks aanwijzingen dat dit mogelijk ook werkt om 

vooroordelen te verminderen over mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

In een studie van Wesselmann, Reeder en Pryor (2012) is te zien dat wanneer 

mensen in een korte tijd moeten reageren in een testje, zij meer vooroordelen 

laten zien ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid dan wan-

neer zij daar iets meer tijd voor hebben. Dit betekent mogelijk dat mensen hun 

eigen impliciete vooroordelen beter onder de duim kunnen houden wanneer ze 

iets meer tijd daarvoor hebben en daar ook toe bereid zijn. In een dissertatie van 

James (2018) wordt bevestigd dat de expliciete en impliciete attitude ten aan-

zien van mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak van elkaar verschilt. 
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Bij impliciete vooroordelen en stereotypen gaat het om associaties 
die direct actief worden in het brein zonder dat iemand dit in de 
gaten heeft. Het uit zich in iemands gedrag of oordelen zonder 
dat deze daar zelf bewust van hoeft te zijn of dit opzettelijk doet 
(Gawronski & Bodenhausen 2006; Greenwald & Banaji, 1995; 
Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). In het dagelijks taalgebruik 
worden dit ook wel ‘onbewuste vooroordelen’ genoemd.

Dat mensen expliciet het stigmatiseren van mensen met een psychische kwets-

baarheid kunnen afkeuren maar impliciet wel vooroordelen hebben komt ook 

naar voren uit een studie van Young, Goldberg, Struthers, McCann en Phills 

(2019). In deze studie werd tevens een interventie getest waarbij deelnemers 

uitleg kregen over impliciete en expliciete vooroordelen ten aanzien van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid en vervolgens de feedback kregen (op basis 

van een test) dat zij zelf ook impliciete vooroordelen hebben ten aanzien van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. Resultaat was dat de deelnemers 

een minder impliciet stereotiep beeld hadden en een minder negatieve associa-

tie hadden bij mensen met een psychische kwetsbaarheid (Young et al. 2019). 

De combinatie van kennis krijgen over impliciete vooroordelen, geconfronteerd 

worden met je impliciete vooroordelen én contact met iemand met een psychi-

sche kwetsbaarheid zorgde ook dat impliciete stereotypen verminderd werden 

maar dan weer andere als bij de versie zonder contact. Ook uit een studie van 

Menatti, Smyth, Teachman en Nosek (2012) komt een effect naar voren maar 

dan op de expliciete vooroordelen: mensen die een test invulden over hun impli-

ciete vooroordelen ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid, 

lieten daarna minder expliciete vooroordelen. Zelfs als ze geen feedback kregen 

op hun test was er al een verandering te zien; mogelijk doordat alleen het in-

vullen van een test kan er enig bewustzijn ontstaan van de eigen vooroordelen. 

Uit een studie van Pennington, Campbell, Monk en Heim (2016) komt ook naar 

voren dat ook als het gaat om vooroordelen ten aanzien van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid dat het zinnig is om mensen feedback te geven of te 

confronteren met hun impliciete vooroordelen. Dit werd hier gedaan in com-

binatie met ‘denkbeeldig contact’. Alleen de confrontatie zelf, had geen effect 

maar het versterkte wel het effect van denkbeeldig contact. 

De voorlopige conclusie: mensen confronteren met hun impliciete vooroordelen 

of stereotypen ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid 

om hen zo proberen hier bewust van te maken, kan een zinnige strategie 

zijn. Mogelijk werkt dit beter als het gecombineerd wordt met uitleg over 

hoe die impliciete vooroordelen werken en/of met een interventie gericht op 

denkbeeldig of echt contact. 

Sociale normen
Een sociale norm is de perceptie van wat typisch of wenselijk is in een bepaalde 

groep of situatie. De sociale norm heeft een sterke invloed op het gedrag van 

mensen (Tankard & Paluck, 2016). Dat geldt voor allerlei soorten gedrag maar 

ook als het gaat om discriminatie: wanneer mensen denken dat anderen om 

hen heen (vrienden, klasgenoten, collega’s, buurtgenoten, hun stads- of land-

genoten) discriminatie afkeuren dan gaan ze minder discrimineren (Bennett & 

Sekaquaptewa, 2014; Munger, 2017; Wittenbrink & Henly, 2006 ; Sechrist & 

Milford, 2007). De meeste studies gaan hier echter over sociale normen ten aan-

zien van discriminatie op grond van afkomst, seksuele voorkeur of sekse. Maar 

uit studies van Norman, Sorrentino, Windell en Manchanda (2008) en Norman, 

Sorrentino, Windell, Ye, Szeto en Manchanda (2010) blijkt dat sociale normen 

ook een voorspeller zijn van of mensen zeggen wel of geen sociale afstand te 
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zullen houden ten aanzien van mensen met depressie en schizofrenie. In een 

studie van Silke, Swords en Heary (2017) wordt de invloed van sociale normen 

bevestigd: wat jongeren denken dat de sociale norm is (in het bijzonder wat zij 

denken dat anderen denken) voorspelt in hoeverre zij jongeren met depressie, 

stigmatiseren. In een studie van Botha, Shamblaw en Dozois (2017) is uitgepro-

beerd of studenten zich inderdaad anders gedragen als zij positieve sociale nor-

men krijgen te zien (hoe het wel moet; nabijheid ten aanzien van mensen met 

een psychische kwetsbaarheid) of juist negatieve sociale normen te zien krijgen 

(hoe het niet moet; afstand houden van iemand met een psychische kwetsbaar-

heid en laten zien dat de persoon met een psychische kwetsbaarheid dit niet fijn 

vindt); beide zorgden voor het minder afstand willen houden van mensen met 

een psychische kwetsbaarheid onder meer doordat de perceptie van de sociale 

norm veranderde. Dit is echter een van de weinige onderzoeken die een inter-

ventie of aanpak hebben getest waarbij sociale normen worden veranderd om 

zo de houding te verbeteren ten aanzien van mensen van met een psychische 

kwetsbaarheid. Meer onderzoek hierop is nodig maar de eerste resultaten zijn in 

ieder geval hoopgevend. 

Conclusie
Onderzoek naar hoe het stigma te verminderen ten aanzien van mensen met 

een psychische kwetsbaarheid staat nog in de kinderschoenen, maar we weten 

wel al dat: 

* iemand leren kennen die een psychische kwetsbaarheid en/of je zelf voorstel-

len dat je iemand leert kennen die een psychische kwetsbaarheid heeft, kan 

werken om vooroordelen te verminderen. 

* mensen confronteren met hun onbewuste vooroordelen ten aanzien van men-

sen een psychische kwetsbaarheid mogelijk bewustwording kan creëren bij 

mensen die daar voor open staan en gemotiveerd zijn. 

* het mogelijk werkt om sociale normen te stellen tegen de discriminatie van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

* dat het waarschijnlijk niet of zelfs averecht werkt om mensen te laten ervaren 

hoe het is om een psychische kwetsbaarheid te hebben.

Verder onderzoek is nodig om meer zicht te krijgen op of inleven en empathie 

bevorderen een manier is om stigma te verminderen ten aanzien van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid; dat lijkt nu twijfelachtig. 
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