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Beste Miss Lonelyhearts, 

Ik ben zestien jaar oud nu en ik weet 
niet wat te doen, ik zou het waarderen 
als u me zou kunnen vertellen wat te 
doen. Toen ik een klein meisje was, 
was het niet zo erg, want ik was het 
gewoon geworden dat de kinderen uit 
de buurt me uitlachten, maar nu zou ik 
graag zoals de andere meisjes een 
vriendje hebben en uitgaan op 
zaterdagavond. Maar geen enkele 
jongen zal me uitnemen want ik ben 
geboren zonder neus — hoewel ik goed 
kan dansen en een mooi figuur heb en 
mijn vader me mooie kleren koopt. 
Ik zit de hele dag naar mezelf te kijken 
en te huilen. Ik heb een groot gat in het 
midden van mijn gezicht dat de mensen 
afschrikt en zelfs mij bang maakt, dus 
ik kan de jongens niet verwijten dat ze 

me niet mee uitnemen. Mijn moeder 
houdt van mij, maar ze huilt vreselijk 
als ze naar me kijkt. 
Wat heb ik gedaan om zo'n 
verschrikkelijk slecht lot te verdienen? 
Zelfs al doe ik soms slechte dingen, ik 
heb nooit iets slechts gedaan voor ik 
één jaar oud was en ik ben zo geboren. 
Ik vroeg het aan papa en hij zegt dat hij 
het niet weet, maar dat ik misschien 
iets deed in de andere wereld vóór ik 
geboren ben, of dat ik misschien 
gestraft ben voor zijn zonden. Ik geloof 
dat niet, want hij is een erg aardige 
man. 
Moet ik zelfmoord plegen? 

Met vriendelijke groet, 
Wanhopige



Choose your self-
representations carefully, 
for what starts out as a 
mask may become your 
face. 

Erving Goffman



Wat is stigma?

  Stigma = wanneer aan een persoon een eigenschap 
wordt toegeschreven waardoor deze in diskrediet 
wordt gebracht en gereduceerd wordt van een 
volwaardige tot een minderwaardige persoon 
(Goffman 1963) 

1. Lichamelijke verschillen 
2. Maatschappelijke (“tribale”) verschillen 
3. Persoonlijke verschillen





Eugenetica 
Degeneratie 
Evolutieleer  
Sociaaldarwinisme 

+  Biologisch racisme 

Nazisme



•Algemene bevolking: 9% 
•Artsen 45% 
•Advocaten 25% 
•Onderwijs 24% 
•Musici 22% 
•7% artsen lid van de SS

Lidmaatschap van de nazipartij
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subtilis (fig. S2). The RLP of B. subtilis
includes both those amino acid residues of
RuBisCO that are responsible for binding
the phosphate on C1 of RuBP and those
required for activation by CO2. However,
the residues of RuBisCO that are responsi-
ble for binding the other phosphate group
of RuBP and the residues of loop 6, which
are essential for RuBisCO activity (2, 3),
are replaced by different amino acids in
RLP (Fig. 1B). The reaction catalyzed by
RuBisCO consists of three sequential, par-
tial reactions: enolization, carboxylation or
oxygenation, and hydrolysis (2, 3, 26 ). De-
letion of loop 6 from RuBisCO prevents it
from catalyzing the carboxylation/oxygen-
ation reactions (27 ). However, it retains the
ability to catalyze the enolization reaction
(27 ). This observation supports the hypoth-
esis that the RLP-catalyzed enolization of
DK-MTP-1-P does not require the amino
acid residues that bind the phosphate group
on C5 of RuBP and the loop 6. Moreover,
the structure of DK-MTP-1-P is very sim-
ilar to that of RuBP. In photosynthetic
RuBisCO, these additional structures may
hinder the DK-MTP-1-P enolase reaction,
and they may also explain the slow growth
of ykrW–/rbcL! cells (Fig. 4C). In this
context, our results with the RLP of B.
subtilis suggest that RLPs of other bacteria
may also catalyze a reaction similar to one
of the partial reactions of RuBisCO in a
bacterial metabolic pathway.

Our analysis shows that RLP of B. sub-
tilis functions as a DK-MTP-1-P enolase,
which has no RuBP-carboxylation activity,
in the methionine salvage pathway. More-
over, this function of RLP is conserved in
the RuBisCO from a photosynthetic bacte-
rium. In a standard phylogenetic tree of the
large subunits of RuBisCO, the RLP from
B. subtilis is not included on any branches
that include RuBisCO or on branches that
include other RLPs with RuBP-carboxyla-
tion activity (Fig. 1A). The codon usage
and the G ! C content of the gene for RLP
are typical of the organism. The literature
(28) suggests that genes such as the gene
for RLP were probably not derived by lat-
eral transfer of a gene for a RuBP-carbox-
ylating enzyme from another unrelated or-
ganism, for example, in this case, an ar-
chaeon or photosynthetic bacterium. Thus,
it is possible that the gene for RLP, which
in B. subtilis is part of the methionine
salvage pathway, and the gene for photo-
synthetic RuBisCO originated from a com-
mon ancestral gene (supporting online
text). However, bacteria and Archaea that
have RLPs first appeared on Earth (29)
long before the Calvin cycle developed in
photosynthetic bacteria (30), thus we sug-
gest that RLPs may be the ancestral en-
zymes of photosynthetic RuBisCO.
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Does Rejection Hurt? An fMRI
Study of Social Exclusion
Naomi I. Eisenberger,1* Matthew D. Lieberman,1

Kipling D. Williams2

A neuroimaging study examined the neural correlates of social exclusion and
tested the hypothesis that the brain bases of social pain are similar to those
of physical pain. Participants were scanned while playing a virtual ball-
tossing game in which they were ultimately excluded. Paralleling results
from physical pain studies, the anterior cingulate cortex (ACC) was more
active during exclusion than during inclusion and correlated positively with
self-reported distress. Right ventral prefrontal cortex (RVPFC) was active
during exclusion and correlated negatively with self-reported distress.
ACC changes mediated the RVPFC-distress correlation, suggesting that
RVPFC regulates the distress of social exclusion by disrupting ACC
activity.

It is a basic feature of human experience to
feel soothed in the presence of close others
and to feel distressed when left behind.
Many languages reflect this experience in

the assignment of physical pain words
(“hurt feelings”) to describe experiences of
social separation (1). However, the notion
that the pain associated with losing some-
one is similar to the pain experienced upon
physical injury seems more metaphorical
than real. Nonetheless, evidence suggests
that some of the same neural machinery
recruited in the experience of physical pain
may also be involved in the experience of
pain associated with social separation or

1Department of Psychology, Franz Hall, University of
California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095–1563,
USA. 2Department of Psychology, Macquarie Univer-
sity, Sydney NSW 2109, Australia.

*To whom correspondence should be addressed. E-
mail: neisenbe@ucla.edu

R E P O R T S

10 OCTOBER 2003 VOL 302 SCIENCE www.sciencemag.org290



Wat is stigma?
Link en Phelan 

➡ Labeling 
➡ Stereotypering 
➡ Onderscheiding 
➡ Statusverlies en 

discriminatie 

➡ Machtsverhouding

G.H. Stanton  

➡ Classificatie 
➡ Symbolisatie 
➡ Discriminatie 



Wat is stigma?
Link en Phelan 

➡ Labeling 
➡ Stereotypering 
➡ Onderscheiding 
➡ Statusverlies en 

discriminatie 

➡ Machtsverhouding

G.H. Stanton  

➡ Classificatie 
➡ Symbolisatie 
➡ Discriminatie 
➡ Ontmenselijking 



Ape will 
not kill ape

You are 
no ape
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G.H. Stanton  
(Genocide Watch) 

➡ Classificatie 
➡ Symbolisatie 
➡ Discriminatie 
➡ Ontmenselijking 
➡ Organisatie 
➡ Polarisatie 
➡ Voorbereiding 
➡ Vervolging 
➡ Vernietiging 
➡ Ontkenning



• 400.000 gedwongen sterilisaties 
• 300.000 patiënten vermoord: 
• vergassing 
• vergiftiging 
• verhongering 
• verwaarlozing

Psychogenocide



“Kind K”



Anna Hofer (1940-1943)







Prof. dr. Heinrich Gross (1917-2005)



Ernst Lossa 
1929-1944



Ernst Lossa 
1929-1944

Anne Frank 
1929-1945



“Kind K” 
• Jongen/meisje? 
• 1 been? 1 arm? geen benen? geen armen of 

benen? 
• K = Knauer? Kressler? Kretschmar?















Psychiatrisch stigma

➡ Uitsluiting 
➡ Discriminatie 
➡ Belemmering van (h)erkenning en behandeling 
➡ Lijden +++

Negatief gevoel/zelfbeeld

(Zelf)stigma

Psychiatrische stoornis



Oorzaak psychiatrische stoornissen

SCHULD



Oorzaak psychiatrische stoornissen

PSYCHOSOCIAALBIO



Oorzaak psychiatrische stoornissen

PSYCHO

SOCIAALBIO
➡ Geen schuld 
➡ Chemisch onevenwicht 
➡ Onveranderlijk 
➡ Anders

➡ Eigen verantwoordelijkheid 
➡ Blaming the victim 
➡ Verslaving vs eetstoornissen

➡ Invoelbaarder 
➡ Minder stigma 
➡ Antipsychiatrie



Sozialistisches 
Patientenkollektiv, 1972
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Psychosegevoeligheid

Ziekte	van	Alzheimer											2x

Multiple	Sclerose																		5x

Insuline-afh.	diabetes											6x

Musculaire	dystrofie												60x

Relatieve	prevalentie	van	psychosegevoeligheid	(schizofrenie)



Lifetime	prevalentie	van	psychosegevoeligheid	=	

kans	om	het	in	je	leven	te	krijgen:

Psychosegevoeligheid:	1%	

ALS:	0,005%



Aantal	suïcides/jaar/100.000	inwoners	(WHO)



no data
  ≤ 185
  185–197
  197–207
  207–218
  218–229
  229–240
  240–251
  251–262
  262–273
  273–284
  284–295
  ≥ 295

Disability-adjusted	life	year	for	schizophrenia	per	100,000	inhabitants	in	2004



Schizofrenie-paradox
“Duivelse driehoek”

Erfelijk

Frequent 
voorkomend

Lage 
vruchtbaar-

heid

• Type 2 diabetes 
• Hypertensie 
• Coronaire ziekte 
• Kanker 
• …

Ernstige erfelijke  
kinderziekten

• Verwondingen  
• Infecties 
• …

Schizofrenie



Schizofrenie-paradox

• Niet-paXënten	verspreiden	de	ziekte
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• Erfelijke	factoren	die	schizofrenie	kunnen	

veroorzaken	moeten	ook	een	nut	of	
voordeel	hebben:



Schizofrenie-paradox

• Niet-paXënten	verspreiden	de	ziekte	
• Erfelijke	factoren	die	schizofrenie	kunnen	

veroorzaken	moeten	ook	een	nut	of	
voordeel	hebben:	

Creativiteit



Vincent Van Gogh John Nash



142

Antonin	Artaud Axl	Rose Lord	Byron Carrie	Fisher Charles	Baudelaire Kay	Redfield	Jamison

Charles	Mingus Charlie	Parker Cole	Porter Dante	Gabriel	Rosseb DMX Kurt	Cobain

Egdar	Allan	Poe Edvard	Munch Emily	Dickinson Victor	Hugo Ernest	Hemingway F	Scoe	Fitzgerald

Gustav	Mahler H	C	Andersen Hermann	Hesse J	C	Van	Damme Ted	Turner Linda	Hamilton

Mark	Rothko Sylvia	Plath Julien	Schoenaerts Robert	Schumann Buzz	Aldrin Virginia	Woolf



Dan Graham









Dan Graham



Dan	Graham

“Vele	grote	kunstenaars	en	schrijvers	blijken	zich	
op	de	rand	van	schizofrenie	te	bevinden.	Een	
voorbeeld	van	een	grote	Amerikaanse	schrijver	
in	deze	categorie	is	Philip	K.	Dick.	Mogelijk,	of	
eerder	waarschijnlijk,	bevind	ik	mij	ook	in	deze	
troebele	zone.	Misschien	werkt	het	wel	beter	

dan	LSD.”



Dan	Graham,	
Half	Square,		
Half	Crazy		
2005



schizofrenie bipolaire stoornis

“normaal”



schizofrenie bipolaire stoornis

“normaal”

“normaliteit”



schizofrenie bipolaire stoornis

“normaal”

“normaliteit”

Creativiteit
schizotypie cyclothymie



Creativiteit

Psychopathologie



Stigma & media

•Weerspiegelen opinies 
•Vormen opinies 
•(De)stigmatiserende boodschap 
•Enorme expansie van de media





Positief Neutraal Negatief Figuurlijk

25,1%

42,0%

24,3%

8,6%

AuXsme	rekening	houdend	met	oplage
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Positief Neutraal Negatief Figuurlijk

4,6%
9,8%

22,2%

63,4%

Schizofrenie	rekening	houdend	met	oplage

Alle	Vlaamse	kranten	2008-2012
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PLANEET 
DRAULANS
Dirk Draulans gidst u door de
wereld van natuur en wetenschap.

WETENSCHAP

K

20
Het vakblad Public Library of Science ONE
publiceert een wereldkaart met de
verspreiding van de naar schatting 
20 miljard kippen die er op de aarde
rondlopen – of misschien beter: die op
aarde leven, want vele hebben beperkte
verplaatsingsmogelijkheden. Het zal
niet verbazen dat het gros van de dieren
in Zuidoost-Azië voorkomt.

‘Het verschil in
metabolisme
tussen een levende
en een dode slang
is minimaal.’
De Amerikaanse bioloog  Todd Castoe, 
in New Scientist .

H et is in de media tegenwoordig de
mode om zo weinig mogelijk te
discrimineren. Er worden inspan-

ningen geleverd om neutraal te berich-
ten over, bijvoorbeeld, allochtonen.
Met inbegrip van soms stuntelige
pogingen om via aangepast taalgebruik
de goede bedoelingen in de verf te
 zetten. Lovenswaardig allemaal.

Minstens één maatschap-
pelijke groep ontsnapt
 echter aan de niet-discrimi-
nerende agenda: mensen
met schizofrenie. De term
‘schizofreen’ om een
persoon aan te duiden is
sterk ingeburgerd, maar
even denigrerend als pak-
weg ‘neger’ of ‘mongool’. 

Adjunct-kliniekhoofd
Erik Thys van het Universi-
tair Psychiatrisch Centrum aan de KU
Leuven publiceerde samen met enkele
collega’s in het Tijdschrift voor Psychia -
trie de bevindingen van hun onder-
zoek naar psychiatrisch stigma in
zeven Vlaamse kranten. Ze vergeleken
de manier waarop de kranten tussen
2008 en 2012 schreven over schizo -
frenie met hoe ze autisme benaderden.

De verschillen waren enorm, hoewel
beide aandoeningen veel raakpunten
hebben, zowel inzake symptomen als
behandelingen. Er werd veel meer
over autisme geschreven dan over

schizofrenie. De berichtgeving over
autisme was overwegend positief, die
over schizofrenie negatief. De Tijd was
de enige krant die doorgaans neutraal
over schizofrenie schreef.

Autisme wordt vooral geassocieerd
met kinderen en met problemen in
sociale contacten. Verenigingen van
onderzoekers en familieleden van

patiënten hebben hard
gewerkt om een positieve
beeldvorming rond de aan-
doening te creëren. Voor schi-
zofrenie is dat niet gelukt.
Schizofrene mensen worden
in de maatschappij veel min-
der verdedigd. Het hard -
nekkige stigma dat op
schizofrenie rust, heeft te
maken met het feit dat de
term dikwijls in verband

wordt gebracht met misdrijven, moor-
den inbegrepen, waarbij een schizo-
frene patiënt de dader zou zijn. Terwijl
er geen aanwijzingen zijn dat mensen
met schizofrenie verhoudingsgewijs
meer gewelddelicten plegen dan
 personen met autisme. Mensen met
een psychiatrische aandoening zijn
veel vaker slachtoffer van geweld dan
dader. Het overgrote deel van het
maatschappelijk geweld wordt
gepleegd door daders zonder diagnose
van schizofrenie of autisme.

Thys maakte de kranten attent op
de resultaten van de studie, maar
kreeg slechts één minimale reactie. Hij
stelt vast dat de stigmatisering gewoon
doorgaat – in de vijf onderzochte jaren
nam de negatieve berichtgeving overi-
gens lichtjes toe, ook voor autisme.
Thys benadrukt dat ‘het stigma dat op
psychiatrische aandoeningen rust, in
het bijzonder op schizofrenie, een
onrecht is, dat tot discriminatie en
 uitsluiting leidt’. Stigmatisering kan
bijdragen tot het lijden dat verbonden
is aan een psychiatrische problema-
tiek, niet alleen voor de patiënt
 trouwens, maar ook voor zijn familie-
leden en zorgverstrekkers.

Een schizofreen is als een neger
Vlaamse kranten zijn mild voor mensen met autisme, maar niet voor schizofrenie.

Mensen met
schizofrenie
zijn veel
vaker
slachtoffer
van geweld
dan dader.

SCHIZOFRENE PATIËNT
Schizofrene mensen worden in de
maatschappij bijna niet verdedigd.
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Positief stigma 
Counterframe

Autisme 
• betrouwbaarheid 
• precisie 
• uitzonderlijk geheugen 
• opmerkzaamheid
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Positief stigma 
Counterframe

Autisme 
• betrouwbaarheid 
• precisie 
• uitzonderlijk geheugen 
• opmerkzaamheid

Psychosegevoeligheid 
• creativiteit





“…het bewijst wat ik al een tijdje zeg, met name dat 
het met de beeldvorming over autisme veel minder 
erg gesteld is dan met die over andere stoornissen. 
We moeten zelfs opletten dat we het niet té positief 
maken…” 

   Peter Vermeulen


