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Iedere jeugdprofessional kan bijdragen aan de inclusie 
van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren.

Voorwaarde is dat zij zich kwetsbaar durven opstellen.

Stelling:



Psychische aandoeningen

42%

In het leven Per jaar



Stigmatisering

👀 ANDERS

•Psychische 
aandoening

•Afwijkend 
gedrag

•Opvallende 
kenmerken

Label/hokje

•Verward

•Autistisch

•Depressief 

Negatieve 
eigenschappen

•Gevaarlijk

•Asociaal

•Zielig

Uitsluiten

Afwijzen

Betuttelen

Negeren

Discrimineren

https://www.emojiall.com/nl/emoji/%F0%9F%91%80


Gevolgen

Schaamte, zelfstigma

Terugtrekken, isolement, eenzaamheid

Niet of te laat hulp zoeken

Ziekteverzuim en zorgkosten

* Kinderen en jongeren extra kwetsbaar!



Gevolgen

“Het gevolg van stigma is dat het je isoleert en apart zet van andere mensen. Dat 

zorgt voor eenzaamheid. En eenzaamheid is niet helpend bij een psychische 

kwetsbaarheid.” – Jongere

“Je ziet bij kinderen en jongeren dat ze zich alleen voelen. Dat ze denken dat ze de 

enige op de wereld zijn die hiermee worstelen.” – Jongere



Webinars

Kinderen en jongeren met psychische problemen krijgen te maken met 
stigmatisering in hun dagelijkse leven, thuis, op school, maar óók in de 
behandelkamer. 

➢ Schoolbrede aanpak voor PO en VO scholen

➢ Webinars voor professionals in de jeugdhulpverlening



www.kenniscentrum-kjp.nl/destigmatisering

• Kennisdossier met praktische informatie over stigmatisering en 
destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen.

• Gevolgen van stigma

• Risico’s en beschermende factoren

• Impact van zelfstigma

• Stigma in de jeugdhulpverlening

• Goede voorbeelden en tools

• … en nog veel meer …

• Kennisagenda - wat heeft meer onderzoek en ontwikkeling nodig

• Videoboodschap van jongeren aan jeugdhulpprofessionals en een Bijsluiter





Bijsluiter (2)



Professionele nabijheid

• Vraag van jongeren aan jeugdhulpverleners:



Ook op school

Ook vanuit het onderwijs weten we: het kan leerlingen helpen als je zelf iets laat 
zien van je eigen kwetsbaarheden.

‘’Nu de juf dit aan ons heeft verteld, weet ik dat ze ons vertrouwt, daardoor 
vertrouw ik haar ook en durf ik zelf ook meer te vertellen.’’

‘’Door het verhaal van de juf besef ik dat ik niet de enige ben en daardoor voel ik 
me fijner.’’



Meer weten?
Interesse in het testen van de webinars?

Carlijn van de Meyden

c.vandermeyden@samensterkzondenderstigma.nl

Kijk op www.kenniscentrum-kjp.nl/destigmatisering

Voor het Kennisdossier, Kennisagenda, Videoboodschap van jongeren en 
de Bijsluiter. Of neem contact op met Sara van der Weerd

s.vanderdweerd@kenniscentrum-kjp.nl

mailto:c.vandermeyden@samensterkzondenderstigma.nl

