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“Ik voel me vaak niet veilig”

“Krijg gevoel dat ik minder snel verlof krijg dan collega's”

“Last van een onveilig gevoel, door vroegere trauma's en PTSS. 
Hierdoor ook erg weinig vertrouwen in anderen en zichzelf.”

“De mishandeling en bedreiging was beiden tijdens opname” 

“Men moet er rekening mee houden dat men slachtoffer kan 
worden”

“Word van tijd tot tijd wel eens nageroepen door hangjongeren” 

“Ik ben bedreigd en mishandeld door drugsdealer”

“Buurman stalkte me en viel me lastig, bv plassen tegen de 
voordeur. GGz deed net of het aan mij lag door mijn diagnose 
en dat dit ‘gewoon gebeurt’.” 

“Er wordt nogal eens achter mijn rug om over mij gesproken”



Slachtofferschap

• Slachtofferschap 

• 6 keer meer incidenten *

• Maar ook…

• 25-50% ervaart discriminatie

• 50-75% verwacht 

gediscrimineerd te worden **

* Kamperman et al. (2014)
** Plooy & van Weeghel (2009)
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Participatie

• 10 – 20% van de cliënten heeft 
betaald werk

• Kwaliteit en kwantiteit sociale 
netwerken

• Sociale steun



• 55% onveilig
• Laagste score voor 

vriendschappen
• Laagste score sociale steun
• Loopt vast in participatie
• 31% schizofrenie, 22%

stemmingsstoornis, 14% 
ontwikkelingsstoornis

• Iets jonger (42)
• 64% onveilig
• 21% poly-slachtoffer
• Laagste psychosociaal 

functioneren 
• Laagste kwaliteit van leven 

& geloof in eigen kunnen
• 14% schizofrenie, 25% 

persoonlijkheidsstoornis

• 36% voelt zich onveilig
• Hoogste psychosociaal 

functioneren 
• Hoogste kwaliteit van 

leven 
• 37% schizofrenie, 39%

overige psychotische 
stoornissen

Cluster ‘Slachtoffer en 
dader’
34.4%

Cluster ‘Gediscrimineerd 
en vermijdend’
36.8%

Cluster ‘Algemene 
tegenslagen’ 
28.8%

Albers WMM, Roeg DPK, Nijssen Y, van Weeghel J, Bongers IMB (2018) Profiling of victimization, 
perpetration, and participation: A latent class analysis among people with severe mental illness. 
PLoS ONE 13(11): e0208457.





Bespreken risico of helpend?

• JA, HELPEND!

• Erkenning *

• Coping skills **

• Slachtofferschap ***

• Niet meer symptomen ***

* Gerace et al (2018) 
** De Waal et al (2018)
*** van den Berg et al (2015) 



Victoria interventie

• Aanmoedigen veilige participatie

• Erkenning geven aan ervaring

• Focus op het narratief

• Verder werken aan oorspronkelijke wens (toekomst)



Effecten van Victoria*

• Ervaren discriminatie

• Geanticipeerde discriminatie

• Erkenning voor ervaringen en
ondersteuning bij herstelproces

• Geloof in eigen kunnen

* Under review



Vooruitblik

• Draagvlak aanwezig, belangrijk 
onderwerp!

• Helpend voor erkenning

• Past in rehabilitatie aanbod, 
doorontwikkeling gewenst



Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen?

wendy.albers@kwintes.nl


