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2]   identiteit, uitsluiting & stigmatisering 
 

 

 

 

de moderne mens wordt gedisciplineerd volgens wetenschappelijk inzicht 

macht is niet meer harde repressie, maar vooral opvoeding, voorlichting en (subtiele) gedragsbeïnvloeding 

het geloof in neutrale / objectieve kennis omtrent gedrag staat daarbij centraal 

de opkomst van het behaviourisme (begin 20e eeuw) kan in dit licht worden begrepen 

 

Foucault over bio-macht 

waar disciplinering is gericht op gedragsverandering van mensen, is bio-macht gericht op populatie-management 

bio-macht is een vorm van machtsuitoefening door regulering van het biologische en sociale leven op grote schaal 

moderne wetenschap (vooral de medische wetenschap en statistiek) worden daarmee als machtsmiddel ingezet 

een voorbeeld uit de architectuur: de bruggen ontworpen door Robert Moses (1888-1981) 1 

Moses' bruggen naar Long Island laten geen voertuigen hoger dan 3 mtr door; dus wel auto's maar geen bussen 

zo voorkwamen de bruggen dat mensen die geen auto hadden de parken en stranden van Long Island bezochten 

gemiddeld genomen reisde de armere (zwarte) onder-klasse per bus, en werd daarmee van Jones Beach geweerd 

Foucault’s lezingen over abnormaliteit aan het College de France (1974-1975) verschenen in De wil tot kennis 

hierin zet hij uiteen hoe criminaliteit, psychiatrie en sexuele deviantie worden ge(dis)kwalificeert als abnormaal 

waar discipline-macht het individu in toom houdt, is bio-macht onzichtbaarder en ‘indringender’ 

bio-macht ‘produceert’ ons levert, door te dicteren wat de norm is waaraan ons leven moet voldoen; wat ‘normaal’ is 

pre- en vroeg-moderne staten dreigden vooral met geweld (doodstraf, oorlog, foltering) 

de moderne staat gebruikt de wetenschap om het leven buiten het bewustzijn van de burger om te reguleren 

zo is de moderne gezondheidszorg erop gericht ‘afwijkingen’ te medicaliseren en te corrigeren 

eugenetica is de meest extreme vorm van bio-macht uit het recente verleden 

 

Gilles Deleuze (1925-1995) 

voorbij de discipline-maatschappij ligt de controle-maatschappij, een begrip dat Foucault niet uitwerkte 

een analyse hiervan is wel terug te vinden in Deleuze’s tekst Post-scriptum sur les sociétés de contrôle 

hierin signaleert hij de erosie van de natiestaat en zijn instituties (gezin, school, fabriek, gevangenis) 

disciplinering treedt buiten de oevers van deze instituties en neemt de vorm aan van permanente controle 

de disciplinaire maatschappij is veranderd in een controle-maatschappij / surveillance-maatschappij 

  discipline, opgevat als pedagogische macht, werkt op lange termijn, is discontinu en beperkt 

  controle beoogt het korte-termijn-effect, en is altijd en overal aanwezig (i.p.v. alleen binnen instituties) 

disciplinerende procedures zijn niet meer afhankelijk van de instituties die de procedures inzetten 

procedures zijn veralgemeniseerd en geïntensiveerd (camera’s, elektronische detentie, mobiele telefoons, internet) 

controle doorbreekt de grenzen tussen privaat en publiek, en is daardoor alomtegenwoordig & doordringend 

 

Big Brother is nudging you 

toegepaste wetenschap wordt als technologie ingezet om burgers te monitoren en hun gedrag te beïnvloeden 

traditionele instrumenten van gedrags-beïnvloeding zijn: wetgeving, voorlichting en financiële prikkels 

deze worden vaak als dwingend of paternalistisch ervaren, en gaan uit van de mens als rationeel wezen 
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nudging is een motivatie-techniek om het keuze-gedrag van mensen efficiënt en goedkoop te beïnvloeden 2 

het stimuleert mensen op een ‘positieve manier’ om door de overheid gewenst gedrag te vertonen 

nudging is de omgeving zodanig inrichten dat burgers ‘geheel vrijblijvend’ de ‘goede’ keuzes maken 

het stimuleert nadenken over de keuze-architectuur die mensen een ‘duwtje in de goede richting’ geeft 

voorbeeld: het op oog-hoogte plaatsen van fruit in school- of bedrijfskantines 

critici stellen dat dit veel paternalistischer is, omdat je de burger niet serieus neemt als redelijk wezen 

door zijn gedrag op onbewust niveau (achter zijn rug om) te sturen ontneem je de burger zijn autonomie 

m.a.w: door controle en nudging wordt het individu niet als burger pedagogisch aangesproken / gedisciplineerd, 

maar achter zijn rug om voortdurend beïnvloed en gemonitord 

 

internet & ICT maken het de staat en bedrijven mogelijk om enorme hoeveelheden informatie te vergaren 

data-mining is het verzamelen en analyseren van big data om onze voorkeuren in kaart te brengen 

zo worden er profielen gecreëerd, waarmee burgers / consumenten effectiever kunnen worden beïnvloed 

nudging wordt aldus aangevuld met psychometrie en 'data-gedreven sturing' 

het adagium kennis = macht heeft plaatsgemaakt voor informatie (big data) = macht 

daarbij maakt de invloed van de centrale autoriteit van de staat en zijn instituties plaats voor de vrije markt 

deze commercialiseert steeds meer aspecten van het persoonlijke leven, en dringt verder door in ons leven 

i.p.v. staatsraison domineert nu een marktraison; alles draait om gedragsbeïnvloeding door marketing en verleiding 

i.p.v. de overheid zijn nu tech-giganten als Google en Facebook degenen die ons gedrag monitoren en beïnvloeden 

overheden en politiek gebruiken steeds meer informatie verzameld door dergelijke bedrijven, wat vragen oproept 

vragen over privacy, vrijheid, burger-rechten, burgerschap, etc 

 

Big data ontwikkelt zich snel in China. [...] Wie door rood licht loopt op een kruispunt in Shanghai ziet zijn foto 

op het scherm in een bushokje. [...] De politie neemt bij verkeerscontroles druk foto’s van overtreders om die 

op te slaan in de nationale identiteitendatabase. [...] Chinezen registreren een tiende van de wereldwijde data. 

In 2020 zal dat percentage verdubbeld zijn [...]. Al die data komt de Chinese regering, die de samenleving 

‘harmonieus’ wil houden, goed van pas. Zo wordt de gezichten-database door politie geraadpleegd om 

criminelen, drugsgebruikers of schuldenaars op te sporen. [...] Er zijn 170 miljoen camera's in China's publieke 

ruimtes, volgens de BBC komen daar de komende drie jaar nog 400 miljoen bij, veel daarvan uitgerust met 

gezichtsherkennings-software. Doris echoot de boodschap van de overheid. „Als mensen weten dat ze in de 

gaten worden gehouden, gedragen ze zich beter.” [...] Volgens de overheid is het ultieme doel een integere, 

kredietwaardige samenleving. [...] Het sociaal kredietsysteem dat in 2020 klaar moet zijn, is een vergaarbak 

van informatie „die de staat kan gebruiken om gedrag te observeren, te beoordelen en uiteindelijk ook bij te 

stellen door te straffen en te belonen, [...] een ‘potentieel middel voor totalitaire surveillance’.” [...] Het 

vooruitzicht is dat de overheid de enorme berg data koppelt aan één identificatie-nummer dat de regering nu 

aan alle Chinezen uitdeelt. Het begin van een digitaal profiel, al dan niet verpakt in een digitale id-kaart, is er. – 

(NRC - 12 feb 2018) 

 

Syri (Systeem Risico Indicatie) is een computer-model van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 

 "Syri wijst adressen aan waarop bewoners zich schuldig zouden kunnen maken aan belasting- of 

premiefraude. Nu of in de toekomst. Verdachte huishoudens die uit het systeem rollen worden verder 

onderzocht om bewijsmateriaal te verzamelen. Overheidsorganisaties als het UWV, de Sociale 

Verzekeringsbank en de Belastingdienst maar ook gemeenten mogen grote bestanden met gegevens bij 

elkaar vegen en er algoritmen op loslaten om potentiële fraudeurs te vinden. Onderwijsgegevens, 

detentiegegevens, vergunningen, zorg-verzekeringsgegevens en uitkeringsgegevens kunnen voor Syri worden 

gebruikt." – (NRC - 11 mei 2018) 
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"Een overheid die burgers bijstuurt op basis van voorspeld gedrag, [...] ontneemt burgers uiteindelijk hun 

vrijheid." – (NRC - 11 mei 2018) 

 

"In Dordrecht bepaalt een algoritme welke spijbelaar slechts een waarschuwende brief krijgt, en bij wie 

leerplichtambtenaren binnen een week op de stoep staan – iedere spijbelaar bezoeken is te duur. De 

computer gebruikt dertien variabelen, zoals onderwijsniveau, postcode van de school en hoe vaak iemand van 

school wisselde." – (NRC - 11 mei 2018) 

 

"In 2015 experimenteerde Amsterdam tijdens het massa-evenement Sail met digitale crowd control. 

Telcamera’s brachten voetgangers-stromen in beeld. Wifi-sensoren peilden voorbijkomende mobieltjes en 

konden zo bijhouden hoe snel bezoekers zich voort-bewogen en waar ze bleven hangen. Via sociale media 

als Twitter en Instagram werd de sfeer in de gaten gehouden." – (NRC - 11 mei 2018) 

 

burgers, overheden, scholen, verzekeringsmaatschappijen, etc. delen een angst voor het onbeheersbare 

vanuit een behoefte aan zekerheid worden er controle-mechanismen ontworpen die risico’s moeten uitbannen 

we willen kunnen voorspellen welke risico’s er zijn, wat die kosten, en hoe deze te beheersen 

informatie brengt risico’s in kaart, die vervolgens met beleid moeten worden beheerst (= bio-politiek) 

maar leidt deze inventarisatie van deviantie niet tot stigmatisering en grotere ongelijkheid tussen mensen? 

 

  kleuters krijgen vanaf groep 1 cito-toetsen en leer-prestaties worden bijgehouden in het leerling-volg-systeem 

  verzekeringsmaatschappijen willen inzicht in ons genetisch profiel en leefstijl (eten, drinken, roken, sporten) 

  zorgverzekeraars / gemeenten eisen een behandel-garantie (diagnose behandeling combinatie / DBC-zorgproduct) 

  werkgevers willen weten of we lichamelijk gezond zijn, psychisch stabiel, zwanger willen worden, etc. 

  automobilisten die zijn aangehouden met een promillage tussen de 1,3 en 1,8 krijgen een alcohol-slot 

 

 

vormen van deviantie 

 

deviantie is dat wat binnen een groep / samenleving geldt als afwijkend van de norm (normale / gemiddelde) 

niet alle vormen van deviantie worden hetzelfde beoordeeld, afhankelijk van de kwalificatie: 

  uitmuntend, uniek, buitengewoon, exceptioneel, origineel, speciaal, zeldzaam hebben een positieve connotatie 

  markant, opmerkelijk, excentriek, ongewoon hebben een ambigue connotatie (mavericks, goeroes, artiesten) 

  raar, vreemd, zonderling hebben een dubieuze connotatie (kluizenaars, zwervers, psychiatrische patienten) 

  maar vaak geldt datgene wat mensen als immoreel, zondig, beledigend of walgelijk ervaren als deviant 

 

mensen ervaren negatieve deviantie als zodanig omdat er een taboe op rust: dit symboliseert het onacceptabele 

positieve deviantie verbeeldt het eerbiedwaardige, datgene wat respect en aanzien verdient 

de categorie er tussenin betreft individuen waarvoor de samenleving gaan pasklare respons heeft 

 

(negatief gevalueerde) deviantie kan betrekking hebben op inherente eigenschappen, of op gedrag: 

  gedrag dat als deviant wordt / werd beschouwd: 

  mishandeling, brandstichting, moord (m.u.v. gelegitimeerd doden, zoals in oorlog of doodstraf) 

  diefstal, oplichting, afpersing 

  sexuele deviantie: prostitutie, homosexualiteit, transgenderiteit, pedofilie, sodomie, necrofilie, etc 

  drugsgebruik (bewustzijns-veranderende of verslavende middelen) 

  afwijkende religieuze of (sub)-culturele mores 
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  eigenschappen die als deviant worden / werden beschouwd: 

  uiterlijke kenmerken gerelateerd aan etniciteit of (sub)cultuur (huidskleur, taal, kleding) 

  mentale of lichamelijke beperkingen of afwijkingen (waaronder ook ziekten, zoals AIDS en TBC) 

 

opvallend is dat deviantie vooral betrekking heeft op geweld, bezit, sexualiteit, en juiste geloof / denken 

blijkbaar zijn dit de belangrijkste peilers binnen veel samenlevingen 

toch kent elke samenleving uitzonderingen, afhankelijk van de context: 

bijv: wat geldt als moord verschilt per cultuur & situatie: lang niet elke vorm van doding geldt als moord 

er is moord - doodslag - dood door schuld - doodstraf - uitschakelen van de vijand - doden van dieren - etc 

gelegitimeerd doden is geen moord; het gaat niet over de daad an sich, maar over de betekenis van de daad (!) 

 

de reactie op de (negatief gevalueerde vormen van) deviantie verschilt; er zijn diverse responsen / strategieën: 

  uitsluiting / marginalisering / (cyber)-ostracisme (= negeren) 

  publieke beschaming 

  criminalisering 

  medicalisering 

  nudging 

 

de houding van de maatschappij t.o.v. verschillende vormen van deviantie creëert hiërarchieën en stigma's 

het discours (taalgebruik) speelt hierin een belangrijke normerende rol: 

gezond ziek 

redelijk irrationeel 

moreel ondeugdelijk 

eigen vreemd 

normaal abnormaal 

 

 

sociale rollen, labels & status 

mensen en groepen creëren concepten over het gedrag van anderen, en deze resulteren in sociale rollen 

deze rollen raken geïnstitutionaliseerd, en zo wordt betekenis gegenereerd; o.a. wat 'normaal' en 'abnormaal' is 

zo creëren mensen, in de interactie met elkaar, een sociale werkelijkheid, genaamd 'de samenleving'  3 

deze bestaat uit een complex van impliciete en expliciete regels dat het gedrag van individuen reguleert 

deze regels verschillen per sociale context: wat in het ene geval gepast is is in het andere geval ongepast 

je hebt als individu diverse statussen: docent, echtgenoot, pianist, man, blank, etc 

mijn rol als docent, echtgenoot, pianist, etc. is context-gebonden: in andere contexten spelen die rollen geen rol 

een master-status bepaalt hoe mensen op jou reageren in elke situatie, en waardoor je identiteit dus wordt bepaald 

ras, gender of mentale stoornis zijn een master-status: mensen zullen je niet los zien van dat label 

in elke situatie / context zal dat label een rol spelen in de interactie met anderen, wat gevolgen heeft voor je identiteit 

labels creëren dus sociale rollen, en beïnvloeden (in het geval van master-statussen) het zelfbeeld van personen 

 

Howard S. Becker (1928): labeling theory 

in Outsiders (1963) beschrijft Becker hoe groepen / samenlevingen labels gebruiken om abnormaliteit te identificeren 

deviantie moet begrepen worden vanuit de vraag waarom een samenleving bepaald gedrag als afwijkend beschouwd 

deviantie is geen eigenschap van een persoon, maar het resultaat van diskwalificatie van dat gedrag 

m.a.w: de reactie van de samenleving op bepaald gedrag maakt dat gedrag afwijkend 
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“Groepen creëren deviantie door regels op te stellen die de definitie van deviantie vaststellen, en waarvan 

 de handhaving bepaalde groepen mensen tot outsiders maakt. Zo bezien is deviantie niet een eigenschap 

 van de persoon of de daad die hij verricht, maar een consequentie van de toepassing door anderen van 

 regels en sancties jegens de 'overteder' [...] Afwijkend gedrag is gedrag dat als zodanig wordt gelabeld."  4 

 

deviantie is geen eigenschap van een persoon, maar een consequentie van het toepassen van regels en sancties 

individuen gedragen zich op een bepaalde manier, de samenleving interpreteert dat gedrag als al dan niet acceptabel 

de samenleving creëert devianten door bepaald gedrag als afwijkend / ziek / crimineel te bestempelen 

daarmee creëert de samenleving sociale rollen; voor zowel 'normale' als 'afwijkende' mensen 

 

"Labels brengen de persoon in omstandigheden die het moeilijker maken om een normaal leven te leiden, 

  en brengen hem in verleiding om zich 'abnormaal' te gedragen." - (Becker, 1963) 5 

 

eind 19e / begin 20e eeuw leidt het gebruik opium en cocaine tot verslavingsproblematiek 

begin 20e eeuw werd er geijverd om opium en cocaïne illegaal te maken 

vervolgens wilde men marihuana ook verbieden, maar hier speelde geen aantoonbare verslavingsproblematiek 

daarom werden er voorlichtingsfilms gemaakt die marihuana associeerden met deviant en crimineel gedrag 

denk aan: overspeligheid, roekeloos rijden, sexueel overschrijdend gedrag, psychoses, moord, zelfmoord, etc 

zoals in Reefer Madness (1936): "x vermoordde y, en bij huiszoeking werd er marijuana gevonden"  

er wordt geen causale relatie aangetoond, maar de associatie van marihuana met moord leidde tot een verbod 

marijuana-gebruikers werden aangemerkt als deviant door ze te associeren met andere vormen van deviantie 

 

 

selectieve toepassing van labels 

 

regels en labels worden selectief toegepast: mensen met een stigma zijn vaker de dupe van discriminatie 

enkele voorbeelden die dit illustreren: 

man in pak met stropdas op hoek v/d straat 

politie: “kan ik u helpen?” 

man: “ik wacht op iemand” 

politie: “ok, fijne dag verder” 

man met dreads & kapotte kleren op hoek v/d straat 

politie: “heb je hier iets te zoeken?” 

man: “ik wacht op iemand” 

politie: “doe dat maar ergens anders” 

 

  witte-boorden-criminaliteit kost de samenleving meer (in geld en in slachtoffers) dan straat-criminaliteit 

     toch gaat de meeste aandacht uit naar kleine criminaliteit 

 

  in landen met een verbod op sodomie werden en worden hetero-sexuelen zelden aangeklaagd voor sodomie 6 

    in Texas, Oklahoma, Kansas en Missouri was sodomie strafbaar voor homosexuelen; niet voor heterosexuelen 

    het hooggerechtshof heeft in 2003 deze wetten ongeldig verklaard, mits het niet-commercieel (privé) is en vrijwillig 

    veel landen schaften hun anti-sodomiewetten in de 20e eeuw af, maar in 70 landen staan er nog strenge straffen op 

 

  racial profiling: het identificeren van potentiële verdachten op basis van etniciteit 

 

  Marokkanen moeten zich verdedigen als ze met sport-evenementen (als het WK) voor Marokko zijn 

     omdat Nederland op het WK 2018 niet speelt, supporten veel Nederlanders veelal België, 

     terwijl er 5 Nederlandse Marokkanen in het Marokkaanse team zitten; waarom? vragen Marokkanen zich af 

     blijkbaar moeten Marokkanen zich 100% Nederlander voelen, ook al hebben wij niets met Marokko 
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stigmatisering 

stigma (oud-Grieks) = merkteken; in iemands lichaam gebrand of gesneden ter aanduiding als slaaf of dief 

het stigma was een fysiek brandmerk met een sociale betekenis: dat van waarschuwing en schandvlek 

 

Erving Goffman (1922-1982) 

werkte het begrip uit in Stigma: aantekeningen over het omgaan met een geschonden identiteit (1963) 

Goffman onderscheidt drie typen stigmata: 

   lichamelijk stigma: handicaps of afwijkingen van de gangbare norm (waaronder ziekte) 

   sociaal stigma: de crimineel, de werkloze, de psychiatrische patiënt, de prostituee, de drugsgebruiker 

   collectief stigma: op basis van religie, nationaliteit, etniciteit, cultuur of (andere) groeps-identiteit 

vaak vallen mensen in meerdere categorieën, door associatie en/of sociale effecten van uitsluiting 

personen of groepen met stigmata krijgen te maken met discriminatie en vooroordelen 

ze ontmoeten ontwijkende, angstige of afwijzende blikken, en internaliseren de sociale betekenis ervan 

dit kan resulteren in schaamte en zelfverachting 7, of in vermijding van sociaal contact, of in rebellie 

stigmata tasten de identiteit van een persoon of groep aan: hoe men gezien wordt, zo gaat men zichzelf zien 

m.a.w: men identificeert zich met het negatieve stereotype (stereos = vast / typos = vorm) dat anderen opleggen 

stereotypering = het isoleren van één eigenschap, en het voorstellen daarvan als representatief voor de hele groep 

 

in The moral career of the mental patient (1959) beschrijft Goffman hoe psychiatrie werkt als uitsluitingsmechanisme 

individuen worden gedwongen (door roddel of beleid) om een label te accepteren als van toepassing op hen 

   handelen in overeenstemming ermee (je laten nakijken) bevestigt de labeling 

   handelen in strijd ermee bevestigt de labeling ook: de patient ontkent / vermijdt 

patienten die klagen over een samenzwering tegen hen hebben een punt: dat gebeurt 

er wordt over hen gepraat, maar niet met - zij zijn niet redelijk, maar irrationeel, en dus geen partij in een gesprek 

mensen praten achter hun rug om, ze bellen instanties, ze raadplegen de DSM, ze testen hypothesen, etc 

de 1e stap naar 'genezing' is toegeven dat je een probleem hebt, dus moet de 'patient' overtuigd worden dat hij 'x' is 

morele entrepeneurs zullen na mislukte pogingen tot overtuiging, overgaan tot druk uitoefenen, negeren of uitsluiten 

 

Thomas Szasz (1920-2012) 

in 1961 getuigde Szasz voor de U.S. Senate dat gedwongen opnames in strijd waren met de arts-patient-relatie 

de psychiatrie is er niet om mensen op te sluiten die volgens de maatschappij niet voldoen aan het label 'normaal' 

de psychiater mag geen cipier zijn die mensen berooft van hun vrijheid, omdat de maatschappij moeite men hen heeft 

hij waarschuwt tegen de therapeutische staat, en pleit voor een scheiding tussen psychiatrie en staat 

The myth of mental illness (1961) & The manufacture of madness (1970) luidden de anti-psychiatrie in 

 

Thomas J. Scheff (1929) 

in Labeling madness (1975) kaart Scheff een probleem aan dat nog steeds een grote rol speelt in de (anti)-psychiatrie: 

residual deviance = stigmatisering door diagnostisering, zonder dat men precies weet wat er aan de hand is 

bijv: PDD-NOS = pervasive developmental disorder not otherwise specified (dus: niet anderzins gespecificeerd) 

in de DSM-4 (1994) stond atheïsme nog gerangschikt onder de 'schizoïde stoornissen niet anders omschreven' 

vroeger heette psychische stoornis 'bezeten', later crimineel, nu medicaliseren we deviantie  8 

dit lijkt op het eerste gezicht een vooruitgang, maar het stigmatiseert de persoon in kwestie des te meer 

de suggestie is namelijk dat het om een objectieve diagnose gaat, i.p.v. om een maatschappelijke oordeel 
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deviantie, stigmatisering & psychiatrie 

 

de wetenschap beschrijft gemiddelden, die vervolgens als standaard / norm gaan gelden 

de normaal-verdeling bepaalt wat normaal is, en dat wordt vervolgens als (normatieve) norm gehanteerd 

dat wat afwijkt wordt gezien als zorgwekkend: deviant, een probleem dat aangepakt moet worden 

met genoeg informatie kan er een beeld geschetst worden van in hoeverre iemand binnen ‘het normale’ valt 

denk bijv. aan: het gewicht dat een 1-jarig kind zou moeten hebben, gelet op de normaal-verdeling (gemiddelde) 

er zijn diverse systemen om afwijkingen te signaleren: leerling-volg-systeem / cito-toets / diagnostiek (DSM) 

en neven-effect is dat dergelijke systemen bijdragen aan ons idee van normaliteit en wenselijkheid 

wat ‘afwijkt van het gemiddelde’ wordt dan al snel gezien als problematisch, en nodigt uit tot ingrijpen 

zo kan een wedloop ontstaan om maar niet buiten de boot (het geïdealiseerde plaatje) te vallen 

mensen internaliseren namelijk de ‘normen’ die de wetenschap hanteert: afwijkend wordt gezien als zorgwekkend 

"We leven in een tijd waarin mensen met afwijkend gedrag onmiddellijk verdacht zijn. [...] De keuze voor de 

term ‘verwarde persoon’ is vanuit het perspectief van de politie begrijpelijk. Het is een elegante manier om te 

navigeren tussen medicalisering en criminalisering. [...] Maar in de praktijk is het een label voor mensen in een 

soort niemandsland tussen GGZ-instellingen die niet de juiste zorg kunnen bieden en politie en justitie die 

geen strafrechtelijk onderzoek kunnen instellen" - Groene Amsterdammer - 7 maart 2018 

 

administratieve bureaucratie maakt dat mensen door ‘het systeem’ een stigma opgeplakt krijgen dat ze niet kwijtraken 

"Dat er zoveel instanties over de zorg voor kinderen gaan, is er mede debet aan dat foute informatie in 

dossiers terechtkomt. ‘Bij al die schakels ontstaan onwaarheden’ [...]. ‘Informatie gaat van de een naar de 

ander: Veilig Thuis noteert een melding en voegt er eigen gegevens aan toe, de Raad voor de 

Kinderbescherming neemt die over. Er sluipen bijvoeglijknaamwoorden in, zoals “ernstig” of “bewezen”. Als je 

eindelijk aan een rechterlijke beschikking toe bent, is de situatie al behoorlijk vertekend.’ [...] ‘Ze zijn een 

overzicht van roddel en achterklap’ [...]. ‘Veel informatie mist de context of een precieze bron. Dan staat er 

vaag: “Op school is gezegd dat…”’ [...] ‘Veel informatie is van horen zeggen, van de buren, of van mensen op 

de afdeling. Ook worden er gegevens uit andere dossiers overgenomen. Zo ontstaat er een amalgaam op 

grond waarvan de rechter een beslissing moet nemen.’ [...] ‘In het verzoekschrift van de jeugdbeschermer 

staat dat er sprake is van ADHD. Toen ik vroeg hoe dit is vastgesteld, keek iedereen naar elkaar. Het is 

blijkbaar ooit ergens opgeschreven en wordt steeds doorgeplaatst. [...] ‘Zaken die als vermoeden worden 

gepresenteerd worden in een later stadium zonder onderzoek als feit gerapporteerd’ [...] ‘Oude gebeurtenissen 

worden als nieuw gepresenteerd. Daarnaast worden zaken die als vermoeden worden gepresenteerd in een 

later stadium zonder enig onderzoek als vaststaand feit gerapporteerd.’ [...] Ook de landelijke Verwijsindex, 

waarmee hulpverleners, zoals artsen, politieagenten, leerkrachten en jeugdzorgmedewerkers, onderling 

risicosignalen over kinderen uitwisselen, bevordert de waarheidsvinding niet. Gezondheidswetenschapper 

Inge Lecluijze, die op het effect van de Verwijsindex promoveerde (2015), concludeert zelfs dat de criteria zo 

ruim zijn dat vrijwel ieder kind voor registratie in aanmerking komt." - Groene Amsterdammer - 10 januari 2018 

 

"In de praktijk zijn kinderen heel verschillend, maar dat vinden we niet leuk als blijkt dat het hun kansen in die 

ratrace verlaagt. Dus hebben we een soort taal, een denkwijze ontwikkeld waar we die verschillen zijn gaan 

aanduiden met stoornissen of afwijkingen" - Groene Amsterdammer - 20 april 2016 

 

"Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de 

sterk gegroeide hulpvraag. [...] systeemprikkels in zorg en onderwijs hebben bijgedragen aan de toename van 

het aantal diagnoses." - Gezondheidsraad - ADHD: medicatie en maatschappij (2014) 
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de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

 

tot 1973 was homosexualiteit volgens de DSM een ziekte, waarvoor geen genezing, maar wel therapie was 

in 1968 werd atheïsme opgenomen in de DSM-2 (de DSM is een Amerikaans handboek) 9 

in de DSM-4 (1994) stond atheïsme nog gerangschikt onder de 'schizoïde stoornissen niet anders omschreven' 

in Nederland stond ‘ongeloof’ sinds 1986 bekend als 'slapende stoornis' (er werd niets mee gedaan) 

maar in de VS vonden tot in de jaren '90 nog elektro-shocks plaats om mensen te genezen van hun atheïsme 

pas in de DSM-5 (2014) is de diagnose geschrapt  10 

"Twaalfhonderd pagina’s vol psychische classificaties telt de DSM-5, inclusief een aantal dat nog in het 

voorportaal op toelating staat te wachten. Let op het woord ‘classificaties’: in het boek staan géén psychische 

ziekten of stoornissen, maar algemene symptoom-beschrijvingen. Dit punt raakt stelselmatig uit beeld in 

discussies over de DSM, en wordt welbewust genegeerd door overheden en zorgverzekeraars die een ‘etiket’ 

uit het handboek verlangen om een financiële vergoeding voor zorg toe te kennen. [...] ‘In de inleiding staat 

heel nadrukkelijk dat het hebben van een classificatie niet betekent dat je zorg nodig hebt, en omgekeerd 

impliceert het feit dat je behoefte hebt aan zorg niet dat je een classificatie hebt.’ De praktijk is echter anders. 

Geen label betekent geen geld. De overheid die [...] klaagt over de medicalisering van normaal gedrag is er 

zelf de motor van." - Groene Amsterdammer - 23 oktober 2014 

"Er zijn ook nieuwe classificaties in het handboek gekomen die volgens critici normaal gedrag medicaliseren, 

zoals de disruptieve stemmings-disregulatie-stoornis voor kinderen. [...] Een andere discutabele nieuweling is 

de pre-menstruele stemmingsstoornis. Prikkelbaarheid, labiliteit, concentratie-gebrek, slaap-problemen, 

pijnlijke borsten – de meeste vrouwen kunnen erover meepraten. Maar horen zulke klachten thuis in een 

handboek voor de psychiatrie?" - Groene Amsterdammer - 23 oktober 2014 

 

Allen Frances, voormalig lid van de commissie verantwoordelijk voor de DSM, heeft veel kritiek op de DSM-5  11 

de DSM-5 verschuift de grens tussen normaal en abnormaal radicaal door een wildgroei aan diagnoses 

we leven in een tijd van diagnostische inflatie en overmedicatie, onder druk van de farmaceutische industrie 

kinderen groeien op in een golf van ADHD, dyslexie en ASS (autisme-specrum), met gevolgen voor hun verdere leven 

“het is kennelijk niet meer geaccepteerd om af en toe droevig, druk, gefrustreerd, angstig of excentriek te zijn” 

"de grens tussen normaal en abnormaal is te veel verschoven, zodat we ook 

 gedrag dat niet al te zeer buiten de boot valt als stoornis zijn gaan beschouwen." 

(Jaap Oosterlaan, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU & lid van de Gezondheidsraad) 

"We hebben ons in de samenleving de psychiatrische medische terminologie eigen gemaakt. 

 Kinderen schelden elkaar op het schoolplein uit voor autist, ouders hebben het over een depressie 

 alsof het de normaalste zaak van de wereld is en leraren vertalen wiebelen op een stoel al snel naar adhd. 

 Het is wat Abram de Swaan ‘proto-professionalisering’ noemde" - Groene Amsterdammer - 20 april 2016 

 

Trudy Dehue ziet de toenemende medicalisering als een gevolg van competitie in de score-bord samenleving 

ze kaart dit aan in De depressie-epidemie: over de plicht het lot in eigen hand te nemen (2008) 

ideeen over 'goed functioneren' zijn aan de tijdgeest onderhevig, en diagnoses veranderen daarin mee 

het rangschikken van bepaalde persoonskenmerken onder ziekten en stoornissen is altijd een beslissing 

met de commercialisering van de wetenschap rijst de vraag wie die beslissingen neemt 

volgens Dehue heeft de huidige 'brein-wetenschap' zich laten kapen door de farmaceutische industrie 

het neuro-biologische denken vestigt alle aandacht op het individu, zonder oog voor sociale omstandigheden 
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een verschuiving van het ideaal van de maakbare samenleving naar dat van het maakbare individu 

de 'verplichting om vrij te zijn' houdt in: succes is een keuze, maar mislukking ook 

"Pech bestaat niet en alles ligt aan jezelf. Dat geldt nu ook voor kinderen. 

  Als je ziek bent in je hoofd, doe je daar wat aan" 

maar niet alleen het individu, ook de (sociaal-maatschappelijke) omstandigheden kunnen 'ziek' zijn 

het gevoel pas iemand te zijn als je voldoet aan de norm kan averechts werken: het leidt tot schuld-gevoel 

terwijl we in onze neo-liberale maatschappij focussen op het individu, is er geen oog voor de persoon 

‘depressie’ verwijst niet alleen naar symptomen, maar ook naar manieren om daarmee om te gaan 

ADHD heeft vast een neuro-biologische component, maar uiteindelijk gaat het om een gedragsnorm 

wat biologisch / genetisch is, is niet automatisch ook een stoornis (oog- of huidskleur, bloedgroep, etc) 

we noemen alleen dat een stoornis wat we niet aanvaardbaar achten en dat behandeling behoeft 

met labels als ADHD of ODD zijn weer andere thema’s verbonden, zoals het risico op criminaliteit 

als de kans op crimineel gedrag relatief groot is wordt gepleit voor preventive behandeling 

terwijl preventief behandelen lange tijd taboe was, lijkt dit nu aanvaardbaar te worden o.i.v. de DSM 

zo leidt wetenschap, in combinatie met angst voor het onbeheersbare, tot een rigide samenleving 

"Er rust eigenlijk nog meer stigma op afwijken dan op de stoornissen, 

  want anders hoefden niet alle afwijkingen een stoornis te heten." 

 

 

uitsluiting & schaamte 

leden van deviante groepen belanden door stigmatisering onderaan de sociale ladder, wat hun kansen verkleint 

zo ontstaan complexen van deviantie: etniciteit + armoede + laag-geletterdheid + werkloosheid + criminaliteit, etc 

werkloosheid & schulden-problematiek houdt mensen gevangen in de armoede-val: een vicieuze cirkel 

de armoede-val leidt tot sociale isolatie, stagnatie in ontwikkeling, psychische problemen, opvoedingsproblematiek, etc 

dit leidt tot verdere stigmatisering en marginalisering, met niet alleen sociale, maar ook psychologische effecten: 

schaamte, een negatief zelfbeeld, depressie, vermijding, en vormen van anomie (zie Durkheim) 

stigmatisering betreft niet alleen individuen of groepen waar de maatschappij al een vooroordeel voor ontwikkeld heeft 

binnen groepen ontstaan er, in het hiërarchiseringsproces, vaak leiders & losers (pispaaltjes) 

de 1e categorie onderscheidt zich door het vaststellen en/of belichamen van de groepswaarden 

de 2e categorie onderscheidt zich door het afwijken daarvan, of door aangewezen te worden als 'de afwijking' 

de rest van de leden probeert zichzelf te beschermen door zich te conformeren, en mee te doen aan stigmatisering 

op scholen wordt er veel aandacht besteed aan pesten, maar het blijkt een hardnekkig fenomeen 

online (afwezigheid van direct persoonlijk contact) is shaming nog virulenter, onder adolescenten alsook volwassenen 

het niet afwijken van de norm, door angstvallig conformisme, bevestigd de norm des te meer 

de online selfie-cultuur heeft dus niet zozeer te maken met individualisme, als wel met collectivisme / conformisme 

"Als je iets beschamends doet word je besprongen door alles en iedereen, inclusief jezelf. Wanneer je je 

 schaamt is er in je hoofd sprake van een karaktermoord. Je zegt tegen jezelf: jij bent een verschrikkelijk 

 iemand. [...] Daarom denk ik dat schaamte een van de repressiefste, conservatiefste emoties is. 

 Het is de wijze waarop de cultuur je lichaam binnendringt. Je voelt afgrijzen en je gelooft dat afgrijzen. 

 [...] Ik denk dat shaming, het afdwingen van schaamte bij een ander, een van de ergste dingen is die 

 we doen. Het is een manier om via marteling een moraal af te dwingen. Het is alsof in de schaamte 

 de moraal iets vanzelfsprekends is geworden." - (Adam Phillips, Groene Amsterdammer, 20 dec 2017) 
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identiteitspolitiek, schaamte-cultuur & schuld-cultuur 

 

in niet-westerse culturen is de gemeenschap vaak belangrijker dan de keuzes van het individu 

dit verschil in morele identiteit wordt vaak geduid als het verschil tussen schaamte-cultuur & schuld-cultuur 

 

   schaamte-cultuur (wij-cultuur) = collectivistisch 

     eer, reputatie, status, loyaliteit en belang van de groep staat centraal 

     de groep functioneert als een extern geweten, met schande als middel tot onderwerping 

     angst voor afwijzing / schande / uitgestoten te worden leidt tot conformisme aan de geldende norm 

     betrapt worden betekent gezichtsverlies; norm-overschrijdend gedrag wordt dus het liefst verborgen 

     vgl. Richard Nisbett & Dov Cohen: Culture of honor (1996) - over eer & wraak in the deep south 

     maar schaamte is niet altijd / perse een uiting van conformisme aan de groep waarin men verkeert 

     plaats-vervangende schaamte is je schamen voor het gedrag van de ander of de groep; 

     maar tegen het licht van geinternaliseerde normen & waarden 

     dit laat zien dat schaamte een diep gewortelde emotie is, die collectiviteit veronderstelt 

     ook al heb ik part noch deel aan het beschamende, ik schaam mij omdat ik me identificeer met de groep 

     ik voel 'sociale pijn', ook al distantieer ik me als individu van het concrete beschamende gedrag / voorval 

 

   schuld-cultuur (ik-cultuur) = individualistisch 

     persoonlijke ambities, emotionele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan centraal 

     disciplinering moet leiden tot zelf-discipline en zelf-correctie: het individu is verantwoordelijk 

     het geweten is geinternaliseerd: norm-overschrijdend gedrag (al dan niet zichtbaar) leidt tot schuldgevoel 

     in christelijke culturen is dit overduidelijk: het individu moet zich verantwoorden tegenover God 

     vgl. de ontwikkeling van deugd-ethiek (Confucius, Aristoteles) naar deontologie (Kant) 

     de groeps-norm maakt plaats voor een persoonlijke afweging, waarbij het individu verantwoordelijk is 

     auto-nomie = zelf-wetgeving: het onderwerpen van je gedrag aan een zelf-gestelde wet 

     het individu stelt zichzelf de wet, vanuit een rationeel moreel plichtsbesef 

     noodzakelijke ingredienten: zelf-reflectie, zelf-beheersing en zelf-discipline 

 

de afgelopen jaren speelt identiteit een steeds prominentere rol in het maatschappelijk debat 

'de ander' moet zich aanpassen aan een geïdealiseerd / gestandaardiseerd zelf(beeld) 

het identificeren van groepen (waaronder de verbeelding van 'de ander') dient om 'het zelf' te definieren 

inburgering & (re)integratie zijn termen die illustreren dat er een 'binnen' (inclusie) en een 'buiten' (uitsluiting) is 

identificatie met een geïdealiseerd zelfbeeld leidt tot aanpassing (disciplinering) & zelf-ontkenning 

het verlichtings-ideaal van emancipatie maakt zo wederom plaats voor een schaamte-cultuur 

 

ook het meritocratische denken van het liberalisme draagt hiertoe bij: ‘je verdient wat je verdient’ 

   individual blame: het individu is verantwoordlijk voor zijn/haar eigen slagen of falen 

   system blame: het structuralistische denken betrekt omgevings-factoren bij de ontwikkeling van een persoon 
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Foucault & levenskunst 

eind jaren '70 keert Foucault terug naar de ethiek (als ethos, zoals bij Aristoteles, Nietzsche, en Sloterdijk) 

het gaat er om een levensstijl te vinden, een ethiek van de levenskunst 

dat kunstwerk is nooit af en de vrijheid zal er nooit helemaal zijn; dat is de tragiek van het menselijk bestaan 

hij combineert de archeologie & genealogie tot een historisch kritische analyse van de moraal, 

waarmee mensen zichzelf en elkaar (be)sturen en zichzelf tot subject maken 

Histoire de la sexualité (3 delen, 1976-1984) = een onderzoek naar de ervaring van het subject van zichzelf 

 

volgens Foucault zijn de mogelijkheidvoorwaarden (of a priori’s) van ons kennen en weten historisch bepaald 

er zijn vele verschillende waarheden, waarden en verhalen die allen context-gebonden zijn 

er zijn geen algemene, a-historische of logische fundamenten voor het kennen en handelen 

waarheid, de rechtvaardige samenleving en het goede leven zijn tijdgebonden contingente ideeën 

het hier & nu is geen onproblematisch gegeven, en niet noodzakelijk zo (het kan ook anders) 

maar een voorlopige en toevallige uitkomst van een historisch proces dat winnaars en verliezers kent 

 

macht gaat over controle en ordening: dwang (répression), overheersing (domination), en beheer (gouvernement) 

niet geweld en harde repressie, maar disciplinering en normalisering zijn de moderne macht 

het moderne maatschappelijke systeem is een alomvattend en verraderlijk machtssysteem 

mensen zijn ‘slachtoffer’ van anonieme en onderdrukkende denkbeelden en praktijken 

assujettissement = subject-wording: vorming van je persoonlijkheid door onderwerping 

"Ongetwijfeld is het belangrijkste momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn" 

dat vereist een kritische houding van verzet (weerspannigheid), en deze is politiek 

elk systeem van weten of politiek, maar ook elk persoon is een constructie, een masker (= persona in het Latijn) 

dit masker is de bepaling van het zelf (eigene) t.a.v. van de ander; oftewel onze identiteit 

deze bepaling / identiteit / constructie zegt meer over het waarden-systeem dan over de ‘werkelijkheid’ 

die werkelijkheid moeten we archeologisch / genealogisch reconstrueren, door te ‘ontmaskeren’ 
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2  Richard Thaler & Cass R. Sunstein: Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (2008) 

 

 
3  zie bijv. Peter L. Berger & Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality (1966) 

 

 
4  "Deviance is not a quality of a bad person but the result of someone defining someone’s activity as bad. […] 

    Social groups create deviance by making rules whose infraction creates deviance, and by applying those roles to 

    particular people and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, 

    but rather a consequence of the application by other of rules and sanctions to an 'offender.' The deviant is one 

    to whom that label has been successfully applied; deviant behavior is behavior that people so label." - (Howard S. Becker, 1963) 

 

 
5  "Labeling places the actor in circumstances which make it harder for him to continue the normal routines of everyday life 

    and thus provoke him to 'abnormal' actions" – (Howard S. Becker, 1963) 

 

 
6  sodomie = 'tegen-natuurlijke sexuele handelingen'- zoals God het niet bedoeld heeft 

 

 
7  ik kwam in Peru een groep jongeren tegen, bestaande uit jongens en meisjes met diverse etnische achtergronden 

    een van de jongens was regelmatig even weg, waarop ik aan de anderen vroeg waar hij steeds heen ging 

    het bleek dat hij, als donkerste van de groep (Afrikaans-Indiaans) regelmatig ging douchen 

    hij schaamde zich voor (o.a.) zijn huidskleur en voelde zich permanent ‘sucio’ (vies / onrein) 

    Latijns-Amerika heeft lang een kaste-systeem gekend dat nog steeds doorwerkt: https://en.wikipedia.org/wiki/Casta 

 

 
8  de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent vanaf 18 juni 2018 game-verslaving als een officiële verslaving 

 

 
9  Samuel A. Cartwright (1793-1863) was een pionier als het gaat om diagnostisering van psychische aandoeningen 

    in een artikel uit 1851 in de New Orleans Medical and Surgical Journal beschreef hij drapetomanie 

    deze ‘neiging om te vluchten van slaven’ was volgens hem een behandelbare ziekte 

    drapetomanie kon met de juiste medische begeleiding bijna geheel voorkomen worden: zweepslagen 

    Cartwright ontdekte ook dysaethesia aethiopica: het pathologische gebrek aan motivatie waaraan veel slaven leken te lijden 

    ook hier kon de zweep uitkomst bieden 

 

 
10  de 43-jarige Brian Stunfield uit Boston was in 2002 de laatste die voor atheïsme in therapie ging 

 

 
11  Allen Frances was lid van de DSM-III task force en voorzitter van de DSM-IV task force, en is nu de bekendste criticus van DSM-5 

    Saving normal: an insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life 

    Terug naar normaal; inside informatie over de epidemie van psychische stoornissen, DSM-5, big pharma en de medicalisering van het 

     dagelijks leven (2013) 
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