
All people are different, but some are 
more different than others.

Vrij naar George Orwell, Animal farm 

Reflectie over ons brein en ons mens-zijn

Implicaties voor zorgverlening

Mogelijkheden voor divers-sensitieve zorg



Bronnen • Het feilbare denken. Daniel Kahneman

• 5 colleges van prof. Wigboldus op youtube
http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-
gevaarlijk-om-te-denken-dat-je-geen-vooroordelen-hebt/

• http://kennisbank.hva.nl/document/219335

• Het omgaan met andere referentiekaders. Tijdschrift voor 
praktijkondersteuning 2009, nummer 3:79-82

• Begin bij jezelf! Kleine uiteenzetting over stereotypen en vooroordelen. 
Anne Frank Stichting

• Professioneel omgaan met diversiteit. Cahier welzijnsgids

• Stigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de 
hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek. L.C. Van Boekel, 
E.P.M. Brouwers, J. Van Weeghel, H.F.L.. Garretsen

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771236/

http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-gevaarlijk-om-te-denken-dat-je-geen-vooroordelen-hebt/
http://kennisbank.hva.nl/document/219335




DEEL 1: Hoe houden onze hersenen ons voor de gek?



Hoe houden onze hersenen ons voor de gek?
Comment est-ce-que notre cerveau nous paye la 
tête ?

•Rekenen/calculer

Als een honkbalknuppel en een bal samen 1,10 euro 
kosten en de knuppel kost 1 euro meer dan de bal, 
hoeveel kost dan de bal?

Si une batte et un ballon coûtent 1,10 euros et la batte 
coûte un euro plus que le ballon, que coûte le ballon ?





Hoe houden onze hersenen ons voor de gek?
Comment est-ce-que notre cerveau nous paye la tête ?

• Linda



Linda





De normale ‘geestelijke gereedschapskist’ 
van ieder mens



Denken over de anderen

• Indelen/Categoriseren:
• op basis van zekere criteria in groepen indelen 



Denken over de anderen



Denken over de anderen: indelen

Belangrijk om te onthouden:

Indelen doet iedereen; je doet het meestal automatisch.

Sekse, leeftijd en huidskleur zijn de eerste indelingen die we (leren) 
gebruiken.

Indelen leidt gemakkelijk tot generaliseren.



Denken over de anderen

• Stereotypen of generalisaties
Kenmerken van een persoon worden overgedragen op de hele groep. 

Eenmaal ingedeeld in een groep, dan is het voor velen duidelijk dat de 
persoon zich op een bepaalde manier zal gedragen, namelijk zoals die groep. 
Eens men zich zo’n beeld heeft gevormd, is dit beeld bepalend voor onze kijk 
op nieuwe, vergelijkbare contacten

De link of associatie tussen groepslidmaatschap en bepaalde kennis over die 
groep



Denken over de anderen

• Stereotypen en een kern van waarheid?

Breed gangbaar in de samenleving? Op individueel niveau?



Denken over de anderen: stereotypen
Belangrijk om te onthouden:

Stereotypen zijn generalisaties. Iedereen gebruikt ze. 

Stereotypen kunnen negatieve, maar ook positieve kenmerken 
bevatten. 

Sommige stereotypen kunnen (deels) kloppen, maar andere 
stereotypen kloppen niet. 

Stereotypen zijn altijd inaccuraat als ze toegepast worden op ieder 
groepslid. 

Stereotypen kunnen ons in de weg zitten. Ze sturen onze 
verwachtingen van mensen en ze zorgen ervoor dat we de 
uniformiteit van een groep overschatten en ze ontnemen ons het 
zicht op een veelkleurige werkelijkheid.



Denken over de anderen

• Stereotype

• Vooroordeel: hangt samen met stereotypen
De link tussen een bepaalde groepslabel of groep en een positief of  negatief 

gevoel dat daarbij hoort.

 mening die je hebt over een zaak of persoon die je niet goed kent.

`Dat mannen vaker vreemdgaan dan vrouwen is een hardnekkig 
vooroordeel.

Een vooroordeel is een oordeel dat voorafgaat aan de feitelijke waarneming. 
Vooroordelen berusten meestal op een gebrek aan kennis. Daarnaast spelen 
emoties een belangrijke rol. Hierdoor is het niet eenvoudig om vooroordelen 
te veranderen.



Denken over de anderen: vooroordeel
Belangrijk om te onthouden:

Vooroordelen zijn emotioneel geladen oordelen vooraf. 

Iedereen heeft vooroordelen; geen mens gaat geheel 
onbevooroordeeld door het leven. 

Stereotypen kunnen leiden tot vooroordelen, maar zeker niet 
automatisch. 

Vooroordelen worden gevoed door contact of wrijvingen tussen 
groepen en verergeren in tijden van conflict. 



Stereotypen, vooroordelen en hét weten 
schragen ons oordeel



Waarnemen en interpreteren
• partiele waarneming

• aandacht

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
The Monkey Business Illusion.mp4


Partiele waarneming



Waarnemen en interpreteren

• Snelle interpretatie

• The%20Guardian's%201986%20'Points%20of%20view'%20advert.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=_SsccRkLLzU&list=PLRs10vIlfSYGoFlFkdmLETUxdXJuK1mbq&index=11
The Guardian's 1986 'Points of view' advert.mp4


Snelle interpretatie



Omgang met anderen

• Stereotypen

• Vooroordelen

• Stigma: proces van diskwalificatie: een persoon wordt 
gereduceerd tot iets waarmee iets mis is.

Etiketteren van mensen met beoordeling van bepaalde eigenschappen als afwijkend

Creëren van stereotypen: de afwijkende eigenschappen worden als onwenselijk 
bestempeld

Maken van een onderscheid tussen normale mensen en de geëtiketteerde groep

Devalueren, verwerpen en uitsluiten van de geëtiketteerde groep



Omgang met anderen

• Stereotypen

• Vooroordelen

• Stigma

• Discriminatie: 
het ongeoorloofd onderscheid maken tussen 

en 

het achterstellen of anders behandelen van 

mensen en groepen 

op basis van kenmerken 

die in een specifieke situatie niet van belang zijn

www.johannes-wier.nl/mensenrechtengezondheidszorg/vn-verklaringen-en-verdragen/



Omgang met anderen: wie ben ik?

http://www.uitdaging.net/

https://dgm.wikispaces.com/022013-Lespakket



Omgang met anderen: 
mensen zijn groepsdieren

Groepen kneden onze identiteit



Dé roker



Dé psychiatrische patiënt. Te gek!



‘ t ligt hier weer vol geriatrie

• Wel ouder, maar geen oudje en zeker geen outje

‘Op de radio doen ze alsof ik niet meer besta. Dat steekt. 
Heel erg. Ik vraag me af waarvoor ik het allemaal heb 
gedaan’

Zanger Will Ferdy (88) vindt dat ze in Frankrijk meer 
eerbied hebben voor oudere artiesten



obesitas



Een alcoholist/verslaafde



‘t zijn weer Joden, Turken, Marokkanen, Zwarten, 
Walen, Vlamingen…



HIV/AIDS patiënt



Een speciale, armoedige, rare, marginale, creepy, 



Die ligt hier “alternatief”



Diversiteit en anders zijn

Ongelijkwaardigheid en uitsluiting?  
roddelen en versterken van vooroordelen

of
Gelijkwaardig omgaan met elke persoon: een dagelijkse 

uitdaging
reflectie en aanpak van stigmatiseren



valkuilen in onze zorg:

roddelen & groepspolarisatie

‘nice to know’ briefing en verslag

‘priming en framing’

‘onderzorg’: uit de weg gaan van bepaalde mensen 
of situaties

kwalitatief minder goede zorg

https://salacioustark.wordpress.com/page/2/



Aanpak ter voorkoming van stigmatisering en 
discriminering

Wees je bewust van de mechanismen van ons brein, van onze 
stereotyperingen, vooroordelen en referentiekaders  en ga op zoek 
naar juiste en volledige info over de patiënt en zijn referentiekader

Motiveer je om er wat aan te doen: kies bewust voor een divers-
sensitieve aanpak

Neem de mogelijkheden te baat om er wat aan te doen



Bewustwording , besef en kennis



Motiveer je om er wat aan te doen: kies bewust 
voor een divers-sensitieve aanpak

(vrij naar Bea Van Robaeys)

• een nooit eindigend leerproces

• krachtgerichte kijk en op zoek naar positieve ervaringen

• Zorgethische benadering van diversiteit, verschillen & overeenkomsten 

• in een sfeer van vertrouwen, respect en solidariteit

Aandacht voor wat universeel is: angst, pijn, relaties, liefde, …
Verantwoordelijkheid opnemen
Deskundige kwaliteitsvolle zorg
Ontvankelijkheid en wederzijdse dialoog



Divers-sensitieve zorg = aandacht voor 
kwetsbaarheid in ieder van ons



Neem de mogelijkheden te baat om er wat aan te 
doen

•Briefing en overlegmomenten: reflectietijd
Begin bij jezelf, maar spreek zo nodig ook anderen er op aan
Bekeren heeft meestal geen zin
Humor kan helpen

Before you write



Neem de mogelijkheden te baat om er wat aan te 
doen

•Briefing en overlegmomenten: reflectietijd
Begin bij jezelf, maar spreek zo nodig ook anderen er op aan
Bekeren heeft meestal geen zin
Humor kan helpen

•Contacthypothese: luistertijd: verhalen & ontmoeting
Meer kennis
Minder angst
Betere inleving



Verhalen: luistertijd 



Tot slot: oproep tot 
blijvende aandacht voor kwetsbaarheid

• iedereen doet er toe

_IF%20WE%20COULD%20SEE%20INSIDE%20OTHERS'%20HEARTS__%20LIFE_%20in
%204%20min.mp4 -

_IF WE COULD SEE INSIDE OTHERS' HEARTS__ LIFE_ in 4 min.mp4
_IF WE COULD SEE INSIDE OTHERS' HEARTS__ LIFE_ in 4 min.mp4


Be kind




