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Media oorzaak van stigma?Media oorzaak van stigma?Media oorzaak van stigma?Media oorzaak van stigma?
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Of h l bij b t ijd ti ?Of h l bij b t ijd ti ?Of hulp bij bestrijden stigma?Of hulp bij bestrijden stigma?

De Volkskrant, een dag later…De Volkskrant, een dag later…
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Internationaal onderzoek naar Internationaal onderzoek naar 
invloed van media sinds …invloed van media sinds …

Best samengevat in Canadees onderzoek uit 2004 van Best samengevat in Canadees onderzoek uit 2004 van 
D r R th EdD r R th EdDara Roth Edney.Dara Roth Edney.
In opdracht van de Canadian Mental Health Association.In opdracht van de Canadian Mental Health Association.

Eerste bron, soms enige bron. Eerste bron, soms enige bron. 
Promoten negatieve beelden en stereotypen (vooral de onjuiste relatie geweld).Promoten negatieve beelden en stereotypen (vooral de onjuiste relatie geweld).
Verband tussen negatieve voorstellingen in de media en opvattingen van deVerband tussen negatieve voorstellingen in de media en opvattingen van deVerband tussen negatieve voorstellingen in de media en opvattingen van de Verband tussen negatieve voorstellingen in de media en opvattingen van de 
bevolking.bevolking.
Berichtgeving en beeldvorming impact op wie leeft met psychische ziekten.Berichtgeving en beeldvorming impact op wie leeft met psychische ziekten.
Relatie tussen negatieve mediabeelden en de reactie van de overheid en deRelatie tussen negatieve mediabeelden en de reactie van de overheid en de
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Relatie tussen negatieve mediabeelden en de reactie van de overheid en de Relatie tussen negatieve mediabeelden en de reactie van de overheid en de 
politiek.politiek.
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Ook in NederlandOok in NederlandOok in NederlandOok in Nederland

L l d k f D H K U i i i TL l d k f D H K U i i i TLeerstoel en onderzoek prof. Dr Herro Kraan Universiteit TwenteLeerstoel en onderzoek prof. Dr Herro Kraan Universiteit Twente
MediaMedia--analyse in 1995/1996 analyse in 1995/1996 
Patiënten en aandoeningen vaak negatief in krant of programmaPatiënten en aandoeningen vaak negatief in krant of programmaPatiënten en aandoeningen vaak negatief in krant of programmaPatiënten en aandoeningen vaak negatief in krant of programma
Met nadruk op agressie, delinquentie, overlast en TBSMet nadruk op agressie, delinquentie, overlast en TBS
Weinig aandacht voor oorzaken en behandelmogelijkhedenWeinig aandacht voor oorzaken en behandelmogelijkheden
Vergelijk met ‘algemene opinie’Vergelijk met ‘algemene opinie’Vergelijk met algemene opinieVergelijk met algemene opinie
Komen overeen!!!Komen overeen!!!

(W i i i lli i(W i i i lli i(Weinig actieve opstelling vanuit (Weinig actieve opstelling vanuit 
de GGz, hulpverlening of patiëntenperspectief)de GGz, hulpverlening of patiëntenperspectief)
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H di h l ?Hoe gaan media helpen……?

Gevolgen van negatieve Gevolgen van negatieve 
beeldvorming zijn ernstig. beeldvorming zijn ernstig. g j gg j g
Hoe media te benaderen?Hoe media te benaderen?
PrimairePrimaire 
verantwoordelijkheid bij 
GGZ (N Sartorius)GGZ (N. Sartorius)
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Ri ht j d diRi ht j d diRicht je op de media ….Richt je op de media ….

O.Wahl (VS) en Greg Philo (Glasgow) O.Wahl (VS) en Greg Philo (Glasgow) 
Roep media ter verantwoording/StigmabustersRoep media ter verantwoording/StigmabustersRoep media ter verantwoording/StigmabustersRoep media ter verantwoording/Stigmabusters
Voorkom verdere verspreiding van onjuiste Voorkom verdere verspreiding van onjuiste 
informatie en beeldvorminginformatie en beeldvorming
Verhoog het informatieniveau maak bronnenVerhoog het informatieniveau maak bronnenVerhoog het informatieniveau, maak bronnen Verhoog het informatieniveau, maak bronnen 
toegankelijktoegankelijk
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Sti b t i VSSti b t i VSStigmabusters in VSStigmabusters in VS

Netwerk van 20.000 vrijwilligersNetwerk van 20.000 vrijwilligers
Opgericht door NAMIOpgericht door NAMIpgpg
Journalisten en programmamakers doelwitJournalisten en programmamakers doelwit
Dr Phil en Britney SpearsDr Phil en Britney SpearsDr Phil en Britney SpearsDr Phil en Britney Spears
Ook prijzenOok prijzen
Op agenda overleg regering voor codeOp agenda overleg regering voor codeOp agenda overleg regering voor codeOp agenda overleg regering voor code
www.nami.orgwww.nami.org doorlinken naar stigmawatchdoorlinken naar stigmawatch
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M di k d Y ilM di k d Y ilMediawaken door YpsilonMediawaken door Ypsilon

Manpower haalt Manpower haalt 
stigmatiserende reclame van stigmatiserende reclame van 
d di i 2008d di i 2008de radio in 2008.de radio in 2008.

Verontschuldiging door Verontschuldiging door 
t t t it t t istaatssecretaris voor staatssecretaris voor 

‘stemmen’ in campagne ‘stemmen’ in campagne 
Europese verkiezing 2009.Europese verkiezing 2009.Europese verkiezing 2009.Europese verkiezing 2009.
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M di k d LP GGZM di k d LP GGZMediawaken door LP GGZMediawaken door LP GGZ
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Geef media rol in Gee ed o
campagnesp g

Grote antistigmacampagnes na 1990 (WHO en WPA).Grote antistigmacampagnes na 1990 (WHO en WPA).
Mediastrategie als onderdeel voor grote campagnesMediastrategie als onderdeel voor grote campagnesMediastrategie als onderdeel voor grote campagnes.Mediastrategie als onderdeel voor grote campagnes.
Op basis keuzes voor strategie, focus, doelgroep.Op basis keuzes voor strategie, focus, doelgroep.
Meerjarige activiteiten/evenementen in de maatschappijMeerjarige activiteiten/evenementen in de maatschappijMeerjarige, activiteiten/evenementen in de maatschappij.Meerjarige, activiteiten/evenementen in de maatschappij.
Naar massamediale voorlichting en inzet media in sociale Naar massamediale voorlichting en inzet media in sociale 
marketingcampagnesmarketingcampagnesmarketingcampagnes.marketingcampagnes.
Inzet van mediaprofessionals.Inzet van mediaprofessionals.
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A t li l b ldA t li l b ldAustralie; als voorbeeldAustralie; als voorbeeld

Vanaf 2000 campagnes met Vanaf 2000 campagnes met 
media als strategische partnermedia als strategische partner
National Media and Mental National Media and Mental 
Health Group Health Group 
GGZ organisaties (inclusief GGZ organisaties (inclusief 
familiefamilie-- en atiëntenorganisaties) en atiëntenorganisaties) 
MET organisaties uit de mediaMET organisaties uit de mediaMET organisaties uit de media.MET organisaties uit de media.
Media (organisaties) als partnerMedia (organisaties) als partner
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Ti t hTi t hTime to changeTime to change

MeerjarenMeerjaren
InternationaleInternationaleInternationale Internationale 
ervaringen benutervaringen benut
Mind RethinkMind RethinkMind, Rethink,Mind, Rethink,
Big Lottery Fund  Big Lottery Fund  
C i R li fC i R li fComic Relief  Comic Relief  
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Media; belangrijke rol in Media; belangrijke rol in ; g j; g j
campagnecampagne

Publiciteitsstunts binnen grotere opzetPubliciteitsstunts binnen grotere opzet
Rol voor bekende en minder bekende EngelsenRol voor bekende en minder bekende EngelsenRol voor bekende en minder bekende EngelsenRol voor bekende en minder bekende Engelsen
Myth and facts thema’s om informatieniveau te Myth and facts thema’s om informatieniveau te 
verhogenverhogen
RadiospotjesRadiospotjesRadiospotjesRadiospotjes
TV commercialsTV commercials
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N d l d iN d l d iNederlandse ervaringenNederlandse ervaringen
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A l GG di i N d l dA l GG di i N d l dActueel; GGz en media in NederlandActueel; GGz en media in Nederland

10 oktober door Fonds Psychische Gezondheid10 oktober door Fonds Psychische Gezondheid
Campagne GGZ Nederland met mediaCampagne GGZ Nederland met media inzetinzetCampagne GGZ Nederland met mediaCampagne GGZ Nederland met media--inzetinzet
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I iti ti f P h ti diI iti ti f P h ti diInitiatief Psyche, stigma en mediaInitiatief Psyche, stigma en media

Mediaprijs voor berichtgeving of programma?Mediaprijs voor berichtgeving of programma?
Mediamonitoren (Pilot) met www ggznieuws nlMediamonitoren (Pilot) met www ggznieuws nlMediamonitoren (Pilot) met www.ggznieuws.nlMediamonitoren (Pilot) met www.ggznieuws.nl
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M di l l bij d i i iM di l l bij d i i iMedia spelen een rol bij destigmatiseringMedia spelen een rol bij destigmatisering

ProPro--actieve benaderingactieve benadering
Landelijke alliantiesLandelijke allianties
Onderzoek en evaluatieOnderzoek en evaluatie
Strategische keuzen maken bij campagneStrategische keuzen maken bij campagne--opzetopzet
Combinatie van contact en massamediale voorlichtingCombinatie van contact en massamediale voorlichting
Rol voor ervaringsdeskundigen bij opzet en uitvoeringRol voor ervaringsdeskundigen bij opzet en uitvoering
MeerjarenopzetMeerjarenopzet
Benutten van mediaprofessionalsBenutten van mediaprofessionals
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Bedankt voor uw aandachtBedankt voor uw aandachtBedankt voor uw aandachtBedankt voor uw aandacht

Martin an ‘t KloosterMartin an ‘t KloosterMartin van t KloosterMartin van t Klooster
info@martinvantklooster.cominfo@martinvantklooster.com
www.martinvantklooster.comwww.martinvantklooster.com
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