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Voorwoord 

Met een kort woord vooraf wil ik graag een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan deze 

Masterproef. Vooreerst wil ik mijn promotor professor Vanheule bedanken om mij de mogelijkheid te 

bieden kwalitatief onderzoek te doen naar de ervaring van mediaberichtgeving omtrent depressie. Hij gaf 

me verder het idee om focusgroepen te organiseren als dataverzamelingsmethode. Dit leerde me veel bij 

over de kracht van een groep in een onderzoekssituatie. Het betekende tezelfdertijd ook een grote 

meerwaarde voor het onderzoek naar de sterk bediscussieerde onderwerpen van depressie en media. Ten 

tweede laat ik mijn dank uitgaan naar Melissa De Smet voor een tweejarige begeleiding in het ontwerpen, 

uitvoeren en schrijven van mijn Masterproef. Met iedere vraag kon ik bij haar terecht. Haar expertise en 

kritische blik leerden me enorm veel bij over kwalitatief onderzoek. De deelnemers van de focusgroepen 

wil ik vervolgens ook van harte danken. Zonder hun inzet en engagement kon ik deze Masterproef niet 

volbrengen. Ik ben oprecht dankbaar voor de twee verschillende, boeiende en open groepsdiscussies die de 

kern vormen van de huidige studie. Familie en vrienden bewezen een enorme steun doorheen dit proces. 

Discussies over enkele inhoudelijke struikelblokken brachten me daarbij op nieuwe ideeën. Ten slotte ben 

ik Kasper dankbaar voor zijn onverstoorbare rust in het aanhoren van allerlei vraagstukken en inzichten die 

ik verwoordde doorheen de uitwerking van deze Masterproef. Bedankt ook voor het doorzettingsvermogen 

en inzicht in computerprogramma’s.  
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Abstract 

Depressie is een veelvoorkomende diagnose in de huidige maatschappij, waar heel wat debat rond 

wordt gevoerd. Binnen het wetenschappelijk domein werd er reeds veel en tegenstrijdige literatuur over 

depressie geschreven. Recent verschijnen er ook vaker berichten over mentale problemen en specifiek 

depressie in de massamedia. Als belangrijkste informatiebron betreffende gezondheidskwesties, beïnvloedt 

de massamedia onze attitudes ten aanzien van mentale problemen zoals depressie. Het huidig onderzoek 

gaat in op de vraag hoe mensen die gekampt hebben met depressie de mediaberichtgeving hieromtrent 

ervaren. Binnen een Vlaamse context werden focusgroepen georganiseerd om de subjectieve ervaring 

omtrent mediaberichtgeving te bevragen. Aangezien dit een relatief onbekend onderzoeksdomein is in 

Vlaanderen, werden de onderzoeksvragen exploratief benaderd. Nadien werd een thematische analyse 

uitgevoerd op de getranscribeerde groepsdiscussies. De bevindingen tonen aan dat deelnemers een 

gemengde, maar overwegend negatieve, ervaring hebben bij de mediaberichtgeving omtrent depressie. 

Stigmatisatie en stereotypering blijken hardnekkig. De participanten zien echter ook mogelijkheden om 

media op een positieve manier in te zetten. Inzicht in de subjectieve ervaring omtrent mediaberichtgeving 

en -invloed kan aanzet geven tot het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van media en hoe met 

mediaberichten omtrent mentale problemen omgegaan kan worden in therapie. 
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Inleiding 

Depressie, een Discussiepunt 

De meest gangbare handleiding omtrent mentale stoornissen is de ‘Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders’, of kortweg de DSM. In 2013 bracht de American Psychiatric Association 

(APA) een vierde herziening uit van dit handboek. Het is de DSM-5 die in de meeste praktijken en 

instituten geraadpleegd wordt bij het stellen van een diagnose (APA, 2013). Een depressieve stoornis wordt 

volgens deze richtlijnen gekenmerkt door “de aanwezigheid van een sombere stemming, verlies van 

interesse of plezier en de meeste van de volgende symptomen gedurende minimum twee weken: significant 

gewichtsverlies of -toename, insomnia of hypersomnia, psychomotorische agitatie of vertraging, 

vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens, verminderd 

vermogen tot nadenken of concentreren en recidiverende suïcidegedachten” (APA, 2013). Verschillende 

onderzoekers staan echter negatief tegenover de dominantie van dit handboek en bekritiseren de DSM 

omwille van een aantal redenen (Bracken, Thomas & Yasmeen, 2007; Cosgrove & Krimsky, 2012; 

Cosgrove, Krimsky, Wheeler, Kaitz, Greenspan & DiPentima, 2014; Frances, 2013; Vanheule & Devisch, 

2014).  

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt een op vijftien Europeanen met een 

majeure depressie (categorie DSM IV). Bij het beschouwen van alle vormen van depressie (een ruimere 

categorie waaronder ook de dysthyme stoornis, manisch-depressieve stoornis en andere vallen, APA, 2013) 

krijgt zelfs vier op vijftien Europeanen te maken met deze mentale problematiek. Op basis van gegevens 

van de Wereldgezondheidsorganisatie vonden Kessler et al. (2007) dergelijke klachten meestal ontstaan 

tussen de leeftijd van 29 en 43 jaar. Mensen met minder financiële middelen hebben bijna dubbel zoveel 

kans op een depressie dan de meer gegoede bevolking (Kleinman, 2004) en vrouwen hebben een hoger 

risico op angst- en stemmingsstoornissen dan mannen (Kessler et al., 2005; Seedat et al., 2009).  

Tal van studies gaan in op de ziektelast en kost van (mentale) gezondheidsproblemen. Wat betreft 

ziektelast maken onderzoekers een onderscheid tussen drie belangrijke concepten. “Disability-adjusted life 

years” (levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen of DALY’s), “Years of life lost to premature mortality” 

(levensjaren verloren door vroegtijdige sterfte of YLL’s) en “Years lived with disability” (levensjaren die 

men doorbrengt met een beperking of YLD’s). Zo vormen mentale problemen en 

afhankelijkheidsproblemen (22,9%) bijvoorbeeld wereldwijd de belangrijkste oorzaak voor YLD’s 

(Whiteford et al., 2013). Daarnaast verwijst de Wereldgezondheidsorganisatie onder andere naar een 

recente analyse van het Wereld Economisch Forum om de kost van (mentale) problemen te duiden. Zij 

schatten dat “de cumulatieve globale impact van mentale stoornissen in termen van verloren economische 

uitgaven in de Verenigde Staten zal oplopen tot 16 biljoen dollar over de volgende 20 jaar” (WHO, 2011, p. 

2). Dergelijke schattingen duiden op het onmiskenbare belang van preventie en behandeling van mentale 
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stoornissen en op het feit dat mentale gezondheid een bezorgdheid is voor zowel de publieke gezondheid 

als economische ontwikkeling en sociaal welzijn (WHO, 2013).  

Depressie is een onderwerp dat wetenschappers al decennia lang fascineert en verdeelt: er werd 

reeds veel waardevolle, vaak ook tegenstrijdige, literatuur geschreven over dit fenomeen. Ook in niet-

wetenschappelijke literatuur, en dus gericht naar een lekenpubliek, verschijnen er in kranten en op televisie 

steeds meer artikels en films over mentale problemen, en depressie in het bijzonder (McGinty, Kennedy-

Hendricks, Choksy & Barry, 2016). Zo wordt ook de term en het begrip van depressie meer ingeburgerd 

onder leken en nemen meer en meer mensen de term “depressie” in de mond (cf. Gupta, 2007). 

Onderzoekers buigen zich reeds lang over het vraagstuk rond mediabeïnvloeding. Meer recent vraagt men 

zich af wat het effect van media kan zijn op de perceptie van mentale problemen (Anderson, 2003). In 

Groot-Brittannië rapporteert 32% van de bevolking het meeste informatie te halen uit televisie, artikels en 

dramafilms (Wolff, Pathare, Craig & Leff, 1996). Massamedia wordt verder als belangrijkste 

informatiebron omtrent mentale problemen aangehaald (Borinstein, 1992). Het bestuderen van de manier 

waarop mentale problemen in de media voorkomen, is cruciaal omdat de kennis en het begrip van een 

samenleving over gezondheidskwesties voortkomt uit de consumptie van nieuwsberichten, vooral wanneer 

men hier geen eigen ervaring mee heeft (Lupton, 1995). Het huidig onderzoek gaat in op de vraag hoe 

mensen die gekampt hebben met depressie de mediaberichtgeving hieromtrent ervaren.  

 

Theorieën over Mediabeeldvorming 

Onder “media” verstaat men verschillende kanalen. Niet enkel kranten en films, maar ook het 

internet krijgt steeds meer aandacht in onderzoek, dankzij de ongelimiteerde toegang tot informatie die dit 

medium mogelijk maakt en de populariteit van sociale netwerksites, zoals Facebook en Instagram 

(Singleton, Abeles & Smith, 2016). 

Een overzicht van de vele theorieën rond mediabeïnvloeding vormt een nuttig kader om media-

effecten op de ervaring van mentale problematieken beter te plaatsen. Er gaat voornamelijk veel aandacht 

uit naar vooringenomenheid (“bias”) in de media (Entman, 2007). Tal van theorieën en concepten (uit 

literatuur opgebouwd binnen psychologie, communicatiewetenschappen en andere wetenschappelijke 

domeinen) worden betrokken in het onderzoek naar effecten van media. Onderzoekers gaan het effect van 

media vaak na met behulp van het concept “framing”. Entman (1993) duidt erop dat hoewel dit een 

alomtegenwoordig begrip is, het uiteenlopende invullingen krijgt. “Frame” of kader wordt vaak verwisseld 

met concepten zoals schema, script of thema. Rond concepten zoals “framing”, “agenda setting” en 

“priming” speelt er nog veel onduidelijkheid. Entman (2007) beschouwt dit echter als positief omdat het 

volgens hem de kennis over mediabeïnvloeding verhoogt. Framing (cf. Pan & Kosicki, 1993) heeft als doel 

de interpretatie en voorkeuren van zijn toehoorders te vormen en veranderen via priming. Framing 
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introduceert de belangrijkheid van een bepaald idee, waarmee het schema’s activeert die aansturen op een 

bepaalde manier van denken, voelen en beslissen bij het publiek (Pan & Kosicki, 1993; Scheufele & 

Tewksbury, 2007). Framing op politiek niveau noemt men agenda setting (Entman, 2007). Het definieert in 

de eerste plaats problemen die volgens de overheid de aandacht van een publiek waard is. Het tweede 

niveau van agenda setting belicht oorzaken van problemen, stimuleert morele oordelen en promoot het 

geprefereerd beleid met priming als doel (Entman, 2007).  

Twee grote namen in de onderzoeksgeschiedenis van mediabeïnvloeding zijn Clark en Kozma 

(Hastings & Tracey, 2005; Shrock, 1994).  Op vlak van educatie brachten zij een debat op gang dat 

vandaag nog steeds gevoerd wordt. Volgens Clark (1983) zullen media het leerproces nooit beïnvloeden en 

is media een methode als een ander, en dus vervangbaar (Hastings & Tracey, 2005). Kozma (1994) 

daarentegen pleit voor een nadere bestudering van media (Hastings & Tracey, 2005). Hij stelt dat als we 

zeggen dat media geen effecten heeft, we enkel de link nog niet hebben gelegd. De unieke kenmerken van 

mediakanalen beïnvloeden volgens Kozma zowel leergedrag als motivatie. In de huidige samenleving 

kennen we enorme technologische vooruitgangen en is de vraag niet of, maar hoe de media ons beïnvloedt, 

stellen Hastings en Tracey (2005). Ze beargumenteren dat vooral de vooruitgang in de 

computertechnologie enorme evidentie biedt voor Kozma’s theorie. Computers en bijgevolg het internet 

geven oneindige mogelijkheden voor onderwijs: dag en nacht toegang tot databanken, de ontwikkeling van 

virtuele klaslokalen, interactieve trainingen en meer.  

Reeds twintig jaar wordt internetgebruik onderzocht (Hargittai, 2010). De digitale ongelijkheid 

daalt, maar nog altijd zijn onderzoekers op zoek naar verbanden tussen persoonlijkheidskenmerken en 

internetgebruik (Moule, Pyrooz en Decker, 2013). Binnen dit computertijdperk is vooral de 

aantrekkingskracht van sociale netwerksites (SNS) opmerkelijk (Friesen & Lowe, 2012; Moreno, Kota & 

Whitehill, 2013). Op sociale netwerksites kunnen gebruikers een profiel aanmaken, communiceren met 

andere mensen die een profiel hebben en profielen linken via het “bevrienden” (Moreno, Kota & Whitehill, 

2013). Het is zeer populair, vooral onder jongeren, omdat ze toegang geven tot informatie van 

leeftijdsgenoten, een platform bieden voor zelfexpressie en het de mogelijkheid geeft om te communiceren 

met andere gebruikers (Livingstone, 2008). Twaalf- tot vijftienjarigen spendeerden volgens een onderzoek 

in 2015 bijna 19 uur per week aan sociale media (Ofcom, 2015). Dit cijfer is meer dan verdubbeld sinds 

2005 (Ofcom, 2015). Hoewel deze commerciële sociale mediakanalen geen beloftes maken rond 

onderwijsdoelen, zijn het beïnvloedende modellen van online leren met een potentiële invloed op de 

attitudes, intenties en gedragingen van hun gebruikers (Moreno, Kota, Schoohs & Whitehill, 2013).  

De populairste SNS is Facebook (Moreno, Kota, Schoohs & Whitehill, 2013). Fogg (2008) beweert 

dat Facebook een grotere invloed heeft dan andere traditionele media omdat het de kracht van 

interpersoonlijke overtuiging combineert met de reikwijdte van massamedia. Met een recente studie 
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illustreren Paradise en Sullivan (2012) dat studenten Facebook ervaren als het negatief beïnvloeden van 

attitudes en gedrag van leeftijdsgenoten. Andere onderzoekers, zoals Collin, Rahilly, Richardson & Third 

(2011) roepen op om jongeren vaardigheden aan te leren om met de risico’s van SNS om te gaan, zodat ze 

de vele voordelen van een sociaal mediakanaal extra kunnen benutten. Met betrekking tot zichzelf 

onderschat men echter de invloed van (sociale) media (Hartley, Wight & Hunt, 2014). Volgens Milkie 

(1999) is media vooral invloedrijk door de verwachtingen die men heeft over de media-invloed op 

significante anderen in zijn of haar sociale groep en dit voornamelijk bij zaken waarmee men minder in 

contact komt in het gewone leven.  

Naast Facebook kunnen heel wat andere mediakanalen theoretisch benaderd worden. Green en 

Clark (2013) onderzochten bijvoorbeeld de invloed van amusementsmedia op tabaksgebruik met de 

narratieve transportatietheorie. Deze theorie licht toe hoe individuen helemaal ingenomen kunnen worden 

door een verhaal en op deze manier getransporteerd worden in een narratieve wereld. Op zo’n moment is 

het waarschijnlijker dat personen hun dagelijkse opvattingen en gedragingen gaan afstemmen op met 

diegenen die geïmpliceerd worden door het verhaal. De transportatietheorie geeft vervolgens aan welke 

elementen een attitudeverandering waarschijnlijker maken: een narratieve wereld verhoogt zijn invloed op 

attitudes door tegenargumenten te verminderen, de connectie met personages te vergroten, het verhaal zo 

realistisch mogelijk te brengen en de emotionele ervaring te verhogen. De transportatietheorie geeft 

onderzoekers de mogelijkheid om voorspellingen te maken omtrent specifieke effecten van gegeven 

factoren bij mediablootstelling. Merk hierbij op dat eenzelfde mediaproduct (bijvoorbeeld een film) 

individuen of groepen anders kan raken. Een nadeel bij dit onderzoek is dat attitudes enkele minuten of 

uren na de mediablootstelling werden gemeten en lange termijn invloed nog niet onderzocht werd. De 

narratieve transportatietheorie is echter wel “een goede kandidaat om het hart van een meer complex 

media-effectenmodel te vormen”, beweren Green en Clark (2013, p. 482). Ze vervolgen: “via transportatie 

kunnen we begrijpen wat mediapresentatie van een bepaald gedrag zo overtuigend maakt en kunnen we dit 

tegenwerken via hetzelfde mechanisme” (Green en Clark, 2013, p. 482). Media hebben de manier waarop 

mensen aan informatie geraken, het gebruiken en erover communiceren vandaag de dag volledig veranderd 

(Moule, Pyrooz & Decker, 2013). Het is dus van belang om onderzoek naar de effecten van media te 

blijven voeren.    

 

Mentale Problemen in de Media 

Media is niet langer voorbehouden voor onderzoek binnen de culturele en media-studies, vandaag 

mengen gezondheidswerkers zich ook in het debat (Anderson, 2003). Naar aanleiding van onderzoek 

omtrent media-invloed, specifiek wat betreft de voorstelling van mentale problemen, stellen verschillende 

onderzoekers vast dat media ons kan beïnvloeden op tal van manieren: van de woordenschat die men 
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gebruikt om personen met een mentale stoornis of beperking te benoemen (Auslander & Gold, 1999) tot de 

keuze van wat er gerapporteerd wordt over de (geestelijke) gezondheidszorg. Deze invloed mag niet 

onderschat worden: Young, Norman en Humphreys (2008) ondervonden dat proefpersonen ziektes als 

ernstiger ervoeren enkel al wanneer deze frequenter voorkwamen in de media, Benelli (2003) bespreekt in 

haar onderzoek de gevaarlijke invloed van media-aandacht met betrekking tot medische behandelingen, 

ongeacht of er evidentie is voor hun werkzaamheid. Een ander voorbeeld is het causaal verband tussen 

fictionele media over suïcide en zelfmoord in de bevolking (Pirkis & Blood, 2001) en ook tussen 

mediaberichtgeving over zelfmoord van een beroemd persoon en suïcide bestaat een effect (Stack, 2000).  

Van alle psychische problemen, spreekt de psychotische stoornis het meest tot de verbeelding. 

Ondanks een veel hogere prevalentie van angst- en stemmingsstoornissen in de populatie, wordt er het 

meest frequent bericht over mensen met een psychotische problematiek (Patterson, 2006). Niettemin werd 

ook reeds onderzoek gedaan naar depressie in nieuwsberichten. De volgende twee studies, bijvoorbeeld, 

onderzochten nieuwsberichten omtrent depressie, die ofwel mannen ofwel vrouwen als doelgroep hadden. 

Artikels gericht op vrouwen benadrukten bovenal zelfhulp: vrouwen werden aangemaand hun 

verantwoordelijkheid op te nemen, eerder dan een medicamenteuze behandeling te volgen (Gattuso, 

Fullagar & Young, 2005). Dit in contrast met berichtgeving bedoeld voor mannen: depressie werd 

voorgesteld als een biologische ziekte met fysische symptomen die een gevaar vormen voor hun 

mannelijkheid. Weinig informatie over preventie en behandeling werd hieraan toegevoegd (Clarke, 2009). 

Net zoals psychische problemen heel wat debat uitlokken in de academische wereld,  circuleren er 

ook verschillende verklaringen in de media. Een onderzoek van Horton-Salway (2011) over de analyse van 

ADHD in de media toont dat het benoemen van kinderen met ADHD als een ‘probleemkind’, ‘ziek kind’ of 

‘maar een kind’ verschillende verklaringen van ADHD ondersteunt, als zijnde ofwel psychosociaal of 

biologisch. Wat hier volgens de onderzoekers het meest interessant is, is het feit dat gezinnen in beide 

paradigma’s nood zouden hebben aan een behandeling. Kenez, O’Halloran en Liamputtong (2015) 

onderzochten de voorstelling van mentale gezondheid in drie belangrijke Australische kranten in het jaar 

2012. Met uitzondering van een enkel artikel, werd een genetische oorzaak met fysiologische verklaring 

toegeschreven aan depressie, angststoornissen en psychotische stoornissen. Een negatieve mentale 

gezondheid zou te wijten zijn aan stressoren van het moderne leven, zoals werkdruk en sociale 

verwachtingen. In het kader van stemmings- en angststoornissen werd er ook vaak gesproken over een 

psychologisch trauma (in wisselwerking met een direct of indirect fysiologisch trauma). Verder gingen veel 

artikels over het omgaan met een mentaal gezondheidsprobleem en het onderhouden van een goede 

mentale gezondheid (Corrigan, Watson, Gracia, Slopen, Rasinski & Hall, 2005). Ondanks het feit dat het 

merendeel van de artikels geen rechtstreekse verwijzingen gaven in verband met hulp bij mentale 
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problemen, werd er vaak gesuggereerd om een dokter te contacteren of werden er enkele mentale 

gezondheidscentra opgelijst. 

Onderzoekers beklemtonen de wijze waarop ideeën over de oorzaak van mentale stoornissen een 

invloed hebben op stigmatiserende attitudes en gedrag tegenover personen met een mentaal 

gezondheidsprobleem (Corrigan et al., 2005). Participanten getuigen van positievere attitudes als ze de 

oorzaak buiten het individu plaatsen (bij een biologisch, genetisch of omgevingsafhankelijke factor), 

deelnemers die een mentaal gezondheidsprobleem toeschrijven aan het individu zelf, als een gebrek aan wil 

of moraal falen, geven negatieve attitudes aan. Van de 1.091 kinderen die de online vragenlijst van 

Coleman, Walker, Lee, Friesen en Squire (2009) invulden geloofde minimum één op vier dat het kind met 

een depressie of ADHD zijn conditie zelf in handen heeft en te weinig moeite doet. Wat betreft het geloof 

in een genetische of biologische oorzaak zijn er gemengde conclusies (Coleman et al. 2009; Schomerus et 

al., 2012). Het biomedisch model neemt de beschuldiging weg, maar de psychiatrische problematiek lijkt 

vanuit dit standpunt permanent en dan is er niet veel hoop op genezing (Deacon en Baird, 2009).  

Met de massamedia ontstaat een kader waarin belangrijke gezondheidszaken besproken kunnen 

worden. Vaak werd echter aangetoond dat de nieuws- en amusementsmedia stereotype beelden van 

minderheden ontwikkelen en bevestigen (Jones & Harwood, 2009).  Onderzoekers onderstrepen dat media 

inaccurate en negatieve informatie verspreiden en slechts weinig feiten en helpende informatie aanbieden 

(Jones & Harwood, 2009) De publieke opinie beschouwt mensen die kampen met een mentaal probleem 

nog altijd als gevaarlijk, moeilijk om mee te praten en onvoorspelbaar (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer en 

Rowlands, 2000). Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat de sociale acceptatie ten opzichte van 

personen met een mentaal gezondheidsprobleem sinds 1990 niet gestegen is in tegenstelling tot 

vooroordelen ten opzichte van andere minderheden (Schomerus et al., 2012). Hierbij schrijft men de media 

een belangrijke rol toe (Anderson, 2003). In het kader hiervan spreekt men ook van “de vierde macht” 

(Sun, 2006). Deze term vat de autoriteit die media hebben omdat ze vaak de enige manier zijn waarop 

mensen aan informatie geraken (Arklan, 2008).  

Vele onderzoekers focusten zich in hun interesse voor media-invloed betreffende de perceptie van 

mentale problemen op nieuwsberichten verschenen in kranten en tijdschriften. Verschillende onderzoekers 

legden zich toe op het effect van (correct) taalgebruik. Termen betreffende groepen die sociaal geëngageerd 

zijn, worden vaak betwist (Smith, 1992): afhankelijk van veranderingen in de maatschappij krijgt de ene 

term een populaire status en valt een andere uit de boot (Haller, Dorries & Rahn, 2006). De terminologie 

waarmee personen met een beperking benoemd worden, kan attitudes tegenover hen zowel reflecteren als 

beïnvloeden, menen Auslander en Gold (1999). Negatieve verwijzingen kunnen hierbij een uiting zijn van 

negatieve attitudes en stereotypes. Het wordt tijd dat naast informele richtlijnen ook systematisch 

voorschriften worden opgesteld, stellen Auslander en Gold (1999). Haller, Dorries en Rahn (2006) 



 

 7 

beargumenteren dat er onder druk van sociale bewegingen voor mensen met een beperking in de Verenigde 

Staten al veel veranderd is sinds 1990. Toch blijven sommige journalisten volharden in stereotyperend 

taalgebruik. 

Andere onderzoekers waren geïnteresseerd in het verband tussen wat er bericht wordt en de 

perceptie van de lezer. Thornton en Wahl (1996) bemerkten in hun onderzoek dat deelnemers andere 

attitudes aangaven ten opzichte van personen met een mentaal probleem naargelang het soort artikel ze 

hadden gelezen. Ze voegden toe dat participanten die voorafgaand het lezen van een verhaal over een 

misdadiger met mentale problemen geen correcte informatie lazen in een ander artikel omtrent mentale 

problemen, deelden sterkere negatieve attitudes mee. De onderzoekers besloten hierop dat correcte 

informatie het effect van negatieve berichtgeving kan verzachten. McGinty, Kennedy-Henricks, Choksy en 

Barry (2016) bestudeerden Amerikaanse nieuwskranten, uitgebracht in de periode 1995 tot 2014. In het 

algemeen vonden ze een neerwaartse trend in de berichtgeving omtrent mentale stoornissen, wat, volgens 

de onderzoekers, gelijk loopt met een verminderde productie van kranten (Pew Research Center, 2008). In 

proportie met andere nieuwsberichten was er echter een stijgende lijn te kennen in berichtgeving over 

mentale problemen. Dit omdat er vandaag in het algemeen vaker wetenschappelijke krantenartikelen 

worden gepubliceerd. De inhoud van dergelijke berichten veranderde evenwel nauwelijks over de voorbije 

twintig jaar: journalisten schrijven nog steeds het meest over interpersoonlijk geweld. Recent verschijnen 

deze artikels zelfs vaak op de voorpagina, wat het gewicht van dit onderwerp aangeeft. Slechts 14 procent 

van de artikels, geschreven over mentale problemen, behandelen positieve berichten, zoals een succesvolle 

behandeling of een herstel van mentale problemen. De verhouding in deze berichtgeving zit, volgens 

McGinty en zijn collega’s (2016) bijgevolg ernstig scheef, met een veel hogere nadruk op interpersoonlijk 

geweld dan reële cijfers voorstellen. 

Dat artikels over criminaliteit en geweld in verband met mentale problemen vaker in de krant 

komen dan positieve artikels, heeft volgens Allen en Nairn (1997) niets te maken met een gebrek aan 

informatie aan de kant van de journalist. Volgens hen schrijven journalisten op basis van de premisse 

“sensatie verkoopt”. Nieuwskranten interageren verder met andere mediakanalen, in het bijzonder met film. 

Onderzoekers maken de assumptie dat journalisten beïnvloed worden door films zoals Psycho (1960) en 

Taxi Driver (1976). Er is evidentie dat non-fictieve media een rol spelen bij het framen van attitudes, 

namelijk dat mensen met een mentaal probleem gevaarlijk en gewelddadig zouden zijn (Francis, Pirkis, 

Dunt & Blood, 2001). Ze kunnen echter ook positief ingezet worden bij het verspreiden van belangrijke 

gezondheidsinformatie (Clare, 1992). Minder is geweten over de rol van fictionele films en 

televisieprogramma’s. Er kan echter verwacht worden dat meer mensen hierdoor beïnvloedt worden door 

de grote reikwijdte  en aantrekkingskracht ervan (Wahl, 2001). Hiermee draagt de film- en televisie-
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industrie een grote verantwoordelijkheid volgens sommige onderzoekers. Uit een andere hoek komt 

daarentegen het argument dat dit niet de bezorgdheid is van de amusementsindustrie. 

Pirkis, Blood, Frances en McCallum (2006) voerden een studie naar de afbeelding van mentale 

problemen in film en televisieseries om hier meer duidelijkheid over te scheppen. De onderzoekers vonden 

overweldigende evidentie voor negatieve en stereotype voorstellingen van mentale problemen in films en 

televisieseries. Framing-technieken worden gebruikt om personages met een mentale stoornis als anders 

dan “normale” mensen voor te stellen. Filmische mogelijkheden zoals onder andere close-ups, muziek en 

atmosferische belichting worden hiervoor ingezet (McDonald & Walter, 2001). Personages met een 

psychisch probleem worden vaak voorgesteld als een slachtoffer, iemand die kan triomferen ondanks dat 

hij of zij “minderwaardig” is, een buitenstaander en een last voor vrienden en familie (Farnall & Smith, 

1999).  

Wilson, Nairn, Coverdale en Panapa (1999) onderzochten verder hoe mentale problemen 

voorkomen in populaire series in Nieuw-Zeeland en vonden het opvallend hoe weinig positieve elementen 

benadrukt werden: creativiteit, productiviteit of leiderschap, positieve eigenschappen die vaak in verband 

worden gebracht met mentale problematieken, werden niet teruggevonden in de tv-series. Zelfs rond de 

weinige films die als een positieve vertolking worden gezien, heerst er debat. Onderzoekers zoals Sieff 

(2003) en Byrne (2000) geven films als A Beautiful Mind (2002) en Shine (1998) over respectievelijk 

Nobelprijswinnaar John Nash en de pianovirtuoos David Helfgott als voorbeelden van een positieve 

vertolking. Daarentegen hebben andere onderzoekers zoals bijvoorbeeld Greenberg (2003b) dezelfde films 

bekritiseerd omdat ze het idee brengen dat enkel personen met een psychisch probleem die een bijzondere 

gave hebben, zullen slagen in het leven.  

Vervolgens bestudeerden Wilson, Nairn, Coverdale en Panapa (2000) iets gelijkaardigs bij 

televisieprogramma’s voor kinderen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de onderzoekers hun focus 

legden op de tekst en zaken als muziek, geluidseffecten, belichting, intertekstualiteit en hun interactie niet 

mee in rekening brachten. De belangrijkste bemerkingen in dit onderzoek hielden verband met het 

woordgebruik en de personages: een veelvuldig respectloos en negatief woordgebruik kan er volgens de 

onderzoekers toe leiden dat kinderen de boodschap krijgen dat dit gepast is en zelfs grappig. De personages 

waren komische figuren of slechteriken en werden altijd stereotiep en ronduit negatief voorgesteld. 

Positieve eigenschappen of persoonlijk lijden kregen geen plaats in de voorstelling van deze personages. 

Daarnaast menen Orchowski, Spickard en McNamara (2006) dat psychotherapeuten meer dan 

andere medische professionelen in films voorkomen omdat hun beroep samen met de cinema zijn opgang 

maakte. Hiernaast kunnen filmmakers dergelijke personages ook gemakkelijk gebruiken om hun film extra 

diepgang en complexiteit te geven. De prototypes Gabbard (2001) vooropstelt getuigen elk van een 

karikaturale, negatieve en duale voorstelling. Deze vertolkingen van de mythe van de psychotherapie 
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hebben echter zware gevolgen: Coursey, Farrall en Zahniser. (1991) vermelden in hun studie dat hoewel 

90% van de respondenten individuele therapie helpend vond, hun perceptie van therapie thema’s zoals 

macht, autoriteit, discriminatie en ervaren mishandeling inhoudt. Een derde van de participanten in de 

studie van Granello, Pauley en Carmichael (1999) gaven elektronische media (televisie, films en video’s) 

als belangrijkste bron van informatie aan en rapporteerden tegelijkertijd een negatievere kijk op personen 

met een mentale problematiek. Dit in tegenstelling tot participanten die aangaven hun informatie te halen 

uit de krant of via persoonlijke ervaring. Meer onderzoek is bijgevolg nodig om een beter onderscheid te 

maken tussen de effecten van verschillende mediakanalen. Orchowski, Spickard en McNamara (2006) 

bemerken vervolgens dat vooral de vroegste vorm van psychoanalytische psychotherapie opgenomen wordt 

in films en telkens miraculeuze inzichten de oplossing van alle problemen betekenen. Karlinsky (2003) stelt 

dat deze stigmatiserende beelden zorgen voor een blijvende twijfel en afkeuren ten opzichte van 

psychotherapie. Zo kan er gesuggereerd worden dat de overmatige vertolking van ernstige ziektebeelden 

ertoe geleid heeft dat vooral mensen met ernstige psychologische problemen bij therapeuten terechtkomen 

en mensen met een lichtere vorm van psychologisch lijden veel minder hun weg naar therapie vinden.  

Stigmatisatie van personen met een mentale problematiek is nog steeds een grote bekommernis. 

Volgens Wahl en Harman (1989) beschuldigen families die in aanraking komen met mentale 

problematieken voornamelijk “populaire films over mentaal zieke moordenaars” (86,6%) als de oorzaak 

van het stigma. Stigma bleek een substantiële zorg te zijn voor mensen die kampen met een depressie. 

Gevolgen kunnen zijn: het vermijden van zoeken naar hulp (Griffiths, Jorm en Christensen, 2006), 

somatisatie en misdiagnose, (Wolpert, 2001) en therapie-uitval (Sirey et al., 2001). Mensen die stigma 

ervaren, kunnen dit ten slotte ook internaliseren en overnemen (Corrigan, 2004). Sociale stigma en 

discriminatie wordt geassocieerd met een reeks van negatieve gevolgen, zoals dakloosheid, werkloosheid 

en contact met de rechtbank (Pescosolido, Medina, Martin, Long & 2013).  

Omwille van de ernstige gezondheids- en psychosociale gevolgen van zelf-stigma en het vermijden 

van een behandeling (Oakley, Kanter, Taylor & Duguid, 2011), zoeken tal van onderzoekers naar manieren 

om stigma te verminderen. Grootschalige anti-stigma campagnes in de media geven hoop om de attitudes 

op een positieve manier te wijzigen (Londen & Evans-Lacko, 2010; Quinn, Shulman, Knifton & Byrne, 

2011). Jorm (2000) spreekt over de term “Mental Health Literacy” (MHL) waarmee hij pleit voor de 

ondersteuning van zelfhulpvaardigheden (“self-help skills”) aangezien slechts een minderheid van mensen 

die voldoen aan de diagnostische criteria van een mentale stoornis professionele hulp zoekt. Het goed 

informeren over de biologische oorzaak van depressie, verbetert niet alleen de publieke kennis, maar 

vermindert ook het pessimisme dat hier actueel nog aan gelinkt wordt (Schomerus et al., 2012). Het kennen 

van iemand met een mentale stoornis en een accurate kennis zou in verband staan met positievere attitudes 

(Addison & Thorpe, 2004).  
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Onderzoek toont aan dat de massamedia hier een grote bijdrage aan kan leveren (Reavley & Jorm, 

2012; Riedel-Heller, Matschinger & Angermeyer, 2005; Schomerus et al., 2012). Een longitudinaal 

onderzoek in Australië bijvoorbeeld, met metingen in 1995, 2003/4 en 2011, toont de verbetering in kennis 

over mentale gezondheid (Reavley & Jorm, 2012). Opvattingen bij de Australische bevolking kwamen 

dichter bij de ideeën van hulpverleners zelf: depressie werd beter herkend in vignetten en participanten 

spraken van een groter geloof in de hulpverlening en het gebruik van medicatie. Reavley en Jorm (2012) 

wijten deze verbetering aan een nationale mediacampagne over depressie. Een laag antwoordpercentage en 

het gebruik van verschillende bevragingsmethodes limiteren de conclusies van dit onderzoek, maar 

toekomstig onderzoek kan verder ingaan op dit veelbelovend thema. Ook Byrne (1997) ziet in de opstart 

van een mentale gezondheidsinformatie voorziening (“mental health information service”) de mogelijkheid 

om media-invloed positief te gebruiken. De huidige technologie maakt het hiermee mogelijk om zowel 

correct te reageren op ongunstige artikels als toe te komen aan de mediadrang om snel informatie te 

verkrijgen.  

Berger, Wagner en Baker (2005) ondervonden dat mensen die kampen met gestigmatiseerde 

ziektes het zoeken van hulp en informatie vaak ontwijken, maar dat het internet een handige bron van 

gezondheidsinformatie kan zijn voor die doelgroep. Het was waarschijnlijker voor patiënten met 

gestigmatiseerde ziektebeelden dan patiënten met niet-gestigmatiseerde ziektebeelden om 

gezondheidsinformatie op te zoeken op het internet, hierover te communiceren met hun hulpverlener en 

toenemend gebruik te maken van gezondheidszorg op basis van hun zoektocht op het internet. Een heel 

variabel aanbod in kwaliteit, maakt het echter moeilijk om informatie met een meerwaarde te vinden. 

Verder wordt er ook gerapporteerd over pathologisch gebruik van het internet door mensen die kampen met 

een depressie of andere mentale problemen. Verder onderzoek is nog nodig naar het effect van informatie 

van het internet op gezondheidsproblemen en levenskwaliteit. Een beperking van deze studie is ook dat 

mensen al of niet werden onderverdeeld in de gestigmatiseerde groep, zonder het hen zelf te vragen.  

Orchowski, Spickard en McNamara (2006) springen mee op de kar en pleiten voor een 

maatschappelijk engagement van therapeuten. Vanuit hun onderzoek over psychotherapie in de cinema 

vinden ze het belangrijk dat therapeuten nadenken over welke mogelijke invloed cliënten hiervan ervaren. 

In hun artikel verwijzen Orchowski, Spickard en McNamara (2006) ook naar Berg-Cross, Jennings en 

Baruch (1990). Zij gaan zelfs zo ver om over “cinematherapie” te spreken waarbij films worden gebruikt 

om een bepaald therapeutisch effect te induceren of als stimulus voor een discussie in de sessie ingezet 

worden. Karlinsky (2003) merkt wel op dat het gebruik van films in therapie nog geëvalueerd moet 

worden. Als films echter een rol krijgen binnen therapie, zijn ze zeker handig binnen de opleiding van 

klinisch psychologen (Anderson, 1992; Toman & Rak, 2000). Ze bieden een veilig medium om allerlei 

kennis op te doen en te oefenen. Ook al moeten media het nieuws brengen zoals het gebeurt, benadrukken 
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Granello, Pauley en Carmichael (1999) het belang van gebalanceerd nieuws. Samenwerkingen tussen de 

mentale gezondheidszorg, filmmakers en journalisten zou hier veel kunnen bijdragen (o.a. Jones & 

Harwood, 2009). Een nieuwe onderzoekslijn bekijkt, ten slotte, de mogelijkheid om sociale netwerksites in 

te zetten voor de promotie van mentale gezondheid.  Een site zoals Facebook is niet ontworpen om 

educatief te zijn, maar kan wel een bijdrage leveren als het op de correcte manier wordt ingezet (Friesen & 

Lowe, 2012; Moreno, Kota en Whitehill, 2013). Binnen een cultuur waar sociale media onvermijdelijk 

blijken, is het belangrijk te onderzoeken hoe mensen dit in hun voordeel kunnen gebruiken (Singleton, 

Abeles & Smith, 2016). Ondanks de bedreiging en beoordeling waarmee jongeren met een mentaal 

gezondheidsprobleem te maken kunnen krijgen op een SNS, bestaat er ook de mogelijkheid om de 

anonimiteit en steun van leeftijdsgenoten te gebruiken in een hulpverleningsprogramma (Singleton, Abeles 

& Smith, 2016). 

 

Probleemstelling en Onderzoeksvraag 

Deze studie heeft tot doel zicht te krijgen op hoe mensen met depressieklachten (de invloed van) 

mediaberichtgeving rond psychische problemen (en specifiek depressie) ervaren. Een dergelijke 

exploratieve onderzoeksvraag leent zich tot kwalitatief onderzoek. Het proberen begrijpen, in tegenstelling 

tot verklaren, van ervaringen staat hierbij voorop (Gergen, Josselson & Freeman, 2015). Interesse gaat naar 

de manier waarop menselijke actie en betekenis gevormd worden binnen de specifieke historische, sociale 

en culturele context van de deelnemers (Camic, Rhodes & Yardley, 2003). Participanten worden daarbij 

beschouwd als intentionele en beteknisverlenende actoren (Camic, Rhodes & Yardley, 2003). Kwalitatief 

onderzoek poogt verder met en niet over deelnemers tot kennis te komen (Gergen, Josselson & Freeman, 

2015). Taal vormt hier een belangrijk onderdeel: natuurlijke taal kan de subjectieve ervaring beter vatten 

dan abstracte en formele categorieën (Polkinghorn, 1990, in Camic, Rhodes & Yardley, 2003). Een betere 

kijk op de subjectieve ervaring van media(-invloed) kan mogelijk richtlijnen geven voor het gebruik van 

media (cf. “mental health literacy”) en hoe met mediaberichten omtrent mentale problemen kan omgegaan 

worden in therapie. Specifiek situeert deze studie zich in een Vlaamse context. Aangezien het merendeel 

van de literatuur over media-invloed binnen de Amerikaanse cultuur kadert, kan de vraag gesteld worden in 

welke mate dit ook geldt voor de Vlaamse media. 

 

Methode 

Steekproef 

Deze kwalitatieve studie tracht de beleving van mensen die ooit in hun leven gekampt hebben met 

depressie in kaart te brengen. Hierbij werd gefocust op de ervaring en mogelijke invloed van berichtgeving 
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komende vanuit de media, waartoe een thematische analyse werd uitgevoerd. Negen mensen werden 

geïnterviewd, verdeeld in twee groepen, afhankelijk van de groepsdynamiek (onder andere naargelang 

geslacht, leeftijd en hulpverleningsgeschiedenis). Om deelnemers zo gering mogelijk te belasten, werd 

geopteerd specifiek mensen te bevragen die in het verleden kampten met depressie, maar momenteel 

diagnose-vrij zijn. Via een bericht op verschillende sociale fora (op Facebook) en organisaties omtrent 

depressie werd er nagevraagd wie graag iets zou vertellen omtrent zijn of haar ervaring. Hierbij kregen 

potentiële deelnemers voldoende uitleg om zich te engageren voor het onderzoek, maar werd de richting 

van het onderzoek open gehouden. Vijftien deelnemers werden geselecteerd. Uiteindelijk namen negen 

participanten deel aan de focusgroepen, waarvan drie mannen en zes vrouwen. Leeftijden varieerden tussen 

24 en 72 jaar (M: 44, SD: 48). Zes deelnemers bezitten een universitair diploma (of studeren nog op 

universitair niveau), twee deelnemers hebben een professionele bachelor en een participant heeft een 

beroepsdiploma. Acht deelnemers hadden de Belgische nationaliteit, een deelnemer kwam uit Nederland. 

Een participant van de focusgroep was werkloos, drie participanten studeerden, drie andere deelnemers 

hadden vast werk en twee leden waren in ziekteverlof. Alle deelnemers hebben een ervaring met 

psychologische hulpverlening. Drie deelnemers gaan vandaag nog naar een psycholoog en een participant 

consulteert regelmatig een psychiater. Zes leden van de focusgroepen namen vroeger medicatie. Hiervan 

volgen vier participanten nog steeds een medicamenteuze behandeling. Twee deelnemers kenden een 

psychiatrische opname. Deelnemers uit de eerste focusgroep worden bij de bevindingen aangehaald met de 

volgende gefingeerde namen: Dieter, Justine, Gustave en Kurt. Naar de participanten van de tweede 

focusgroep wordt verwezen met de namen Danielle, Jitte, Karla, Lot en Karen. 

 

Onderzoeksmateriaal 

Bij de huidige studie werd gebruik gemaakt van focusgroepen voor het verzamelen van data. Een 

focusgroep kan omschreven worden als een collectief interview, gekenmerkt door dynamische interactie 

(Howitt, 2010). Op deze manier is een focusgroep meer dan de optelsom van individuele interviews, 

aangezien de deelnemers hun ervaringen en meningen bediscussiëren en gezamenlijk een proces van 

betekenisverlening doormaken. Deze discussies werden geleid door een onderzoeker aan de vakgroep 

Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie. De taak van de moderator houdt voornamelijk het behoud van 

de focus op het onderzoeksonderwerp in. Verder is de gespreksleider ook verantwoordelijk voor een 

evenwichtige groepsdynamiek, zowel in het voorbereiden van de focusgroepen (garantie van de gelijke 

status van deelnemers) als tijdens het verloop van de discussie (bijvoorbeeld door het gericht vragen stellen 

aan mensen die minder aan het woord komen) (Howitt, 2010; Wilkinson, 1999). Het doel is om de 

deelnemers de mogelijkheid te bieden zo rijk mogelijk te vertellen over hun ervaring. De data kunnen op 
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deze manier bekomen worden op een eerder naturalistische wijze (Wilkinson, 1999), namelijk als product 

van de groepsdynamiek (Howitt, 2010). 

Bij de analyse werd, voornamelijk in de eerste fasen, gewerkt met behulp van het programma 

NVivo 11 voor Windows. QSR International ontwikkelde dit softwareprogramma om kwalitatieve data te 

analyseren. Het laat de onderzoeker toe om veelal grote stukken tekstuele data te verzamelen, structureren, 

analyseren en te visualiseren (Mortelmans, 2011). 

 

Procedure  

Deelnemers werden, voornamelijk via sociale fora, uitgenodigd om in een focusgroep iets te 

vertellen over hun ervaring met mediaberichtgeving omtrent mentale problemen en specifiek depressie. Bij 

de start van een focusgroep werd eerst gewerkt aan een vertrouwensrelatie door een informeel gesprek. In 

functie hiervan werd ook voldoende aandacht besteed aan een optimale samenstelling van de groepen (cf. 

Machtsverhoudingen, Howitt, 2010), Het doel van het onderzoek werd nauwkeurig uitgelegd aan de 

deelnemers en de confidentialiteit van het gesprek werd benadrukt. Er werd verteld aan de deelnemers hoe 

de interviews verwerkt worden en vervolgens werd hen verzekerd dat de data geanonimiseerd zouden 

worden. Het gesprek werd opgenomen om verdere analyse mogelijk te maken. In functie van de 

vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens, werd gebruik gemaakt van een geëncrypteerde USB-stick, 

waardoor bestanden niet op een computer opgeslagen moesten worden. De deelnemers werden uitvoerig 

ingelicht over mogelijke risico’s en genomen voorzorgsmaatregelen. Na deze uitleg vulden de ex-patiënten 

een geïnformeerde toestemming in en hun rechten in verband met het onderzoek werden benadrukt. Na een 

duidelijke uitleg en beantwoording van eventuele vragen startte de focusgroep.  

Na het transcriberen van de focusgroepen, werd een thematische analyse uitgevoerd om 

antwoorden te bekomen op de onderzoeksvragen. De zes fasen van de thematische analyse zoals opgesteld 

volgens Braun & Clarke (2006) wordt verder toegelicht bij het onderdeel “Data-analyse”. Uiteindelijk werd 

tot een taxonomie gekomen waarvan de finale versie in de bevindingen gepresenteerd wordt. Een 

uitgebreide codeboom kan teruggevonden worden in de bijlage. 

 

Data-analyse. In tegenstelling tot technieken zoals interpretatieve fenomenologische analyse en 

narratieve analyse, kan thematische analyse binnen verschillende theoretische kaders gebruikt worden 

(Braun & Clarke, 2006). Het is een basistechniek om kwalitatieve data te bestuderen en kan zowel ingezet 

worden bij onderwerpen waar nog niet veel over gepubliceerd is, als verdere verdieping mogelijk maken in 

een gekend onderzoeksdomein (Braun & Clarke, 2006). Thematische analyse is een methode om data 

nauwkeurig te bestuderen en patronen in de data te vatten in enkele thema’s (Braun & Clarke, 2006).  
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Onderliggend aan deze thematische analyse werden enkele assumpties aangenomen, die 

geëxpliciteerd dienen te worden (zoals opgesteld volgens Braun & Clarke, 2006). Bij het bepalen en 

benoemen van de thema’s werd ten eerste de nodige flexibiliteit toegelaten. Vertrekkende vanuit de 

onderzoeksvragen, werden de transcripten van de focusgroepen op een consistente wijze gecodeerd. 

Verschillende contextfactoren die de deelnemers aangaven, zoals de eigen depressieve ervaring en 

perceptie vanuit de omgeving, werden hierbij in rekening genomen en mee gecodeerd om een rijke en zo 

volledig mogelijke beschrijving te bekomen (Braun & Clarke, 2006; Mishler, 1979, 1986; Waitzkin, 1990, 

in Stiles, 1993). De onderzoeker kan er verder voor kiezen deductief te werk te gaan en een vooraf 

bepaalde theorie te toetsen. Bij deze studie werd echter gekozen om een inductieve analyse uit te voeren en 

vanuit de data te vertrekken (Braun & Clarke, 2006). Maar dan wel met een blijvende aandacht voor de 

theoretische gevoeligheid van de onderzoeker, opgedaan vanuit de doorgenomen literatuur (Glaser, 1992, 

in Mortelmans, 2011). Er werd vervolgens gekozen om te coderen vanuit een semantische aanpak. In 

tegenstelling tot het coderen op een latent niveau, werden hierbij geen interpretaties gemaakt tijdens het 

coderen van de transcripten, maar bleef de onderzoeker dicht bij wat de participanten zelf gezegd hebben 

omtrent het onderwerp van de groepsdiscussie. Tot slot werd de thematische analyse uitgevoerd vanuit het 

constructivistische paradigma (Ponterotto, 2005, 2010). Volgens het constructivistische gedachtegoed 

wordt de realiteit in het bewustzijn van ieder individu geconstrueerd, eerder dan extern aanwezig te zijn 

(Hansen, 2004, in Ponterotto, 2005). Deze relatieve positie neemt aan dat er meerdere mogelijke en even 

valide realiteiten zijn (Schwandt, 1994, in Ponterotto, 2005). Het opzet binnen het constructivistische 

paradigma is de geleefde ervaringen te begrijpen vanuit het standpunt van de deelnemers. Deze methode 

ligt in de lijn van het opzet van de focusgroepen: ieder brengt zijn eigen idee en ervaring, maar wordt 

terzelfdertijd beïnvloedt door de anderen. Onderzoeker en participanten construeren samen betekenis. 

De hoofdfocus van de huidige studie ligt niet op de groepsinteractie binnen de focusgroepen, maar 

is tevens een belangrijke bron van informatie. Het toont hoe de groepsleden ervaringen en ideeën uiten, 

waarna meningen via een groepsdiscussie genuanceerd, eventueel gewijzigd en uiteindelijk verdiept 

worden. Hoewel de analyse van de groepsdynamiek in focusgroepen nog weinig besproken werd in de 

literatuur, stelt Duggleby (2005) enkele mogelijkheden voorop om de groepsinteractie in rekening te 

nemen. Er werd voor gekozen om een aparte beschrijving toe te voegen eerder dan de groepsdynamiek mee 

te coderen en te analyseren binnen de thematische analyse van de andere focusgroepdata (Stevens, 1996, in 

Duggleby, 2005). De groepsinteractie werd handmatig geanalyseerd met behulp van twaalf vragen, 

opgesteld door Stevens (1996, in Duggleby, 2005), zoals bijvoorbeeld welke onderwerpen leidden tot een 

consensus of net een conflict en hoe de groep omging met meningsverschillen. Deze vragen hielpen inzicht 

te krijgen in de collectiviteit van de ervaring en te begrijpen hoe interacties op elkaar volgden en inspeelden 
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(Stevens, 1996). Duggleby (2005) waarschuwt echter voor het risico op het onvoldoende integreren van de 

groepsinteractiedata met andere vormen van data. 

Bij het analyseren van de transcripten werden de zes fasen van een thematische analyse opgevolgd, 

zoals opgesteld door Braun & Clarke (2006). Volgend op het vooronderzoek werden deze fasen 

systematisch en op iteratieve wijze doorlopen. Figuur 1 biedt een schematische weergave van dit proces.  

 

 
Figuur 1: Schema met de onderzoeksfasen in de thematische analyse van het huidig onderzoek 

 

Ten eerste werd in een vooronderzoek bepaald via welke kanalen deelnemers gezocht zouden 

worden (volgens Braun & Clarke, 2006). Psychologische diensten werden hierbij uitgesloten aangezien een 

huidige mentale problematiek tegenaangewezen was voor deelname aan het onderzoek. Via een mail naar 

enkele zelfhulpgroepen en berichten op sociale fora zoals Facebook werd een oproep geplaatst. Hierbij 

kregen potentiële deelnemers voldoende informatie om zich te engageren, maar werd de richting van de 

studie open gehouden. Voornamelijk via de sociale mediasite Facebook reageerden vrienden, familie of 
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kennissen van mensen die de onderzoeker kent, met interesse om deel te nemen aan de focusgroepen. 

Vanuit de focus op mediaberichtgeving werd besloten om ook enkele mensen die spraken vanuit een 

ervaring met burn-out toe te laten tot de focusgroepen. Vervolgens beantwoordden de vijftien potentiële 

deelnemers enkele vragen via mail met het oog op een evenwichtige groepsverdeling (geslacht, leeftijd, 

werkstatus, hulpverleningsgeschiedenis) en werd een geanonimiseerde Doodle opgesteld om enkele 

potentiële data vast te leggen voor de focusgroepen.  

Volgend op het vooronderzoek en de twee focusgroepen, werden de geluidsfragmenten 

getranscribeerd in fase één van de thematische analyse (volgens Braun & Clarke, 2006). Lapadat & 

Lindsay (1999, in Braun & Clarke, 2006) geven hierbij aan dat transcriberen reeds een interpretatieve 

handeling is, waarbij betekenis gevormd wordt en niet louter de mechanische daad inhoudt van het 

uitschrijven van gesproken woord. De onderzoeker nam de transcripties hierop volgend verschillende keren 

actief door en schreef eerste bemerkingen in de kantlijn van de tekst. De transcripties en eerste bevindingen 

werden in intervisie besproken, waarna overgegaan werd naar de tweede fase in de analyse. In deze fase 

kent de onderzoeker initiële codes toe aan de data. Bij het open coderen vertrok de onderzoeker vanuit de 

data (“data-driven”), zonder een vooraf opgestelde codeersleutel te volgen. De onderzoeker ging 

systematisch heen en weer door de transcriptie van de eerste focusgroep, waarbij ieder onderdeel even veel 

aandacht genoot. Eerst manueel en nadien met behulp van het programma NVivo werden codes toegekend 

aan zoveel mogelijk patronen in de data. Telkens werd een voldoende groot tekstdeel aangeduid aangezien 

uitspraken gedaan in een groepsdiscussie niet los kunnen gezien worden van hun context (Mortelmans, 

2011). Opnieuw werd dit onderdeel geëvalueerd en besproken in intervisie en vervolgens werd ook de 

tweede transcriptie onderworpen aan de open codeerfase. Vertrekkende vanuit de initiële codes van de 

eerste transcripties en met toevoeging van heel wat nieuwe codes wanneer deze beter pasten bij de data 

doorliep de onderzoeker de tweede transcriptie verschillende keren (volgens Braun & Clarke, 2006; 

Mortelmans, 2011). In samenspraak met een tweede onderzoeker werden de initiële codes na deze open 

codeerfase verder verfijnd en herwerkt. Codes werden samengevoegd bij overlap en indien nodig werden 

nieuwe codes toegekend aan de data. In de derde fase ging de focus van de onderzoeker naar een breder 

niveau van thema’s. Er werd nagedacht over relaties tussen codes, thema’s en verschillende niveaus van 

thema’s. Een visuele weergave van thema’s en subthema’s hielp de onderzoeker te reflecteren over deze 

verbanden (volgens Braun & Clarke, 2006). Een controle bij het axiaal coderen bedraagt het stellen van 

vragen, waarbij de grenzen van concepten worden afgebakend en concepten met subconcepten gelinkt 

kunnen worden (Mortelmans, 2011). Om het overzicht te bewaren en codes en (sub-)thema’s eenvoudig te 

kunnen verwisselen in relatie tot andere codes en (sub-)thema’s werd in deze fase in een Word-document 

gewerkt. Een eerste boomstructuur of thematische kaart werd opgesteld en in overleg geëvalueerd. 

Daaropvolgend startte de onderzoeker aan het selectief coderen in fase vier. Patton’s criteria van interne 
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homogeniteit en externe heterogeniteit (1990, in Braun & Clarke, 2011) boden een hulp bij het verfijnen en 

herevalueren van de thema’s. In een eerste beweging ging de onderzoeker hier na of alle codes bij een 

thema een coherent geheel vormden.  In een tweede beweging werd de validiteit van de thema’s in relatie 

tot de volledige dataset geëvalueerd om na te gaan of het verhaal in de data voldoende gevat werd door 

thema’s in de boomstructuur (volgens Braun & Clarke, 2006). Na een intervisie-moment, benoemde en 

verfijnde de onderzoeker zijn thema’s in de voorlaatste en vijfde fase van het proces.  De essentie van wat 

ieder thema betekent, werd gedefinieerd en sprekende namen werden toegekend aan de thema’s. In 

intervisie werden de hoofdthema’s besproken en verder uitgewerkt om ten slotte in fase zes een antwoord 

te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen en de thematische kaart te vertalen naar een lezerspubliek. 

Hierbij werd gepoogd voorbij te gaan aan een loutere beschrijving van de data. Citaten werden toegevoegd 

aan het analytisch narratief om het verhaal bij de data verder te illustreren.   

 

Betrouwbaarheid en Validiteit 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijke constructen die aandacht vereisen doorheen de 

volledige studie (Kvale, 1995). Beide krijgen ze een andere invulling binnen kwalitatief onderzoek. 

Volgens Stiles (1993) handelen zowel betrouwbaarheid als validiteit over “trustworthiness”. 

Betrouwbaarheid refereert naar de “trustworthiness” van observaties of data en validiteit belangt de 

“trustworthiness” van interpretaties of conclusies (Stiles, 1993). Betrouwbaarheid, of ook procedurele 

waarheidsgetrouwheid, betreft de repliceerbaarheid van de data wanneer contextuele verschillen in 

rekening genomen worden (Stiles, 1993). Om de data zo vrij mogelijk te benaderen, onderzocht de 

masterproefstudent haar eigen opvattingen via het houden van een logboek (Malterud, 2001). De eigen 

opvattingen werden mee gevormd door de persoonlijke ervaring en sociaal-culturele achtergrond en meer 

specifiek door de opleiding klinische psychologie en de geraadpleegde literatuur aan de start van dit 

onderzoek. Vanuit de doorgenomen literatuur omtrent het onderwerp van de studie, verwachtte de 

onderzoeker een ervaring bij de leden van de focusgroepen van stigmatiserende beeldvorming omtrent 

mensen die kampen met mentale problemen en de mogelijke behandelingen, zoals psychotherapie. Deze 

opvattingen werden enerzijds bevestigd in het onderzoek, maar anderzijds werd de blik van de onderzoeker 

ook erg bijgesteld. Een heel aantal nieuwe elementen kwamen ter sprake tijdens de focusgroepen. Daarbij 

sprak men bijvoorbeeld niet over de negatieve beeldvorming rond psychotherapie, zoals de onderzoeker 

verwacht had. Wel sprak men over de stigma’s die ze ervaren en de invloed van een stigmatiserende 

beeldvorming op mensen rondom hen. Aan de andere kant haalden de deelnemers ook enkele 

mogelijkheden aan waarbij de media op een positieve manier kon ingezet worden. Mogelijkheden die ze al 

vrij concreet poogden te formuleren.   
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Tijdens de focusgroepen werden “wat”-vragen, eerder dan “hoe”-vragen gesteld. Deze vragen 

kunnen gemakkelijker beantwoord worden en peilen vooral naar verhalen van deelnemers, in plaats van 

theorieën en interpretaties (Stiles, 1993). Doorheen de verschillende stappen in het onderzoek werd een 

onderzoeker aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie nauw betrokken bij het proces. 

De transparantie van het proces en de data werden hierbij vooropgesteld (Stiles, 1993). Bij het lezen en 

herlezen van de transcripten kon de onderzoeker zich de data eigen maken. Initiële ideeën werden 

genoteerd en thema’s werden in een iteratief proces en in overleg met een tweede onderzoeker vorm 

gegeven. Dit proces wordt nader toegelicht in de procedure.  

De validiteit geeft weer of en in welke mate een interpretatie intern consistent, bruikbaar, robuust 

en generaliseerbaar is (Stiles, 1993). Daarom werd, rekening houdend met de mogelijkheden van een 

masterproef, gekozen voor twee focusgroepen, waarbij de deelnemers, met de gedeelde ervaring van 

depressie en/of burn-out, varieerden in geslacht (man/vrouw), leeftijd (tussen 23 en 67 jaar oud), 

hulpverleningsgeschiedenis en werkstatuut (student, werkend, werkloos, gepensioneerd) (Smaling, 2013). 

Dit om zoveel mogelijk verschillende meningen binnen de focusgroepen te faciliteren. Er werd vervolgens 

onderzoekstriangulatie nagestreefd, waarbij een onderzoeker aan de vakgroep Psychoanalyse en 

Raadplegingspsychologie een tweede kijk op de data en de interpretatie ervan gaf. Om de robuustheid en 

bruikbaarheid van thema’s na te gaan, werden contrastvragen gesteld. Strauss en Corbin (1990, in 

Mortelmans, 2011) dragen hierbij op om de contrastvragen zo extreem mogelijk op te stellen. Bij een 

“close in” wordt gezocht naar wat twee elementen die duidelijk bij elkaar horen, toch verschillend maakt. 

Met een “far-out” daarentegen vergelijkt men twee verschillende elementen met elkaar. De deelnemers 

werden ten slotte op de hoogte gebracht van de algemene bevindingen. 

 

Bevindingen 

De huidige studie gaat in op de vraag naar de ervaring van mediaberichtgeving omtrent mentale 

problemen bij mensen die in het verleden gekampt hebben met depressie of burn-out. In twee afzonderlijke 

focusgroepen, met respectievelijk vier en vijf deelnemers, werd gediscussieerd over de ervaring (en 

mogelijke invloed) van mediaberichtgeving rond mentale problemen (en specifiek depressie). Ten slotte, 

bogen de deelnemers zich ook over het vraagstuk wat anders en eventueel beter kan. In een volgende fase 

werd een thematische analyse toegepast op de uitgeschreven groepsgesprekken. Drie thema’s werden 

hierbij weerhouden: (1) gemengde ervaring, (2) wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij en (3) 

mogelijkheden: mens én media. In Tabel 1 worden de thema’s en hun verdere opdeling beknopt 

voorgesteld. Elk van deze thema’s zijn een poging iets te vatten van de ervaringen die de deelnemers van 

de focusgroepen aanbrengen.  
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Tabel 1: Codeboom met thema’s en subthema’s 

I. Gemengde ervaring 

Uiteenlopende representaties in mediaberichtgeving 

Gemiste kans media 

Waardevolle berichtgeving 

II. Wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij 

Gemengde invloed op perceptie 

Media: een reflectie van de maatschappij 

Mens als actieve lezer 

III. Mogelijkheden: mens én media 

Belangrijke rol media 

Zelf uitkomen voor depressie 

Blijvende uitdagingen 

De thema’s worden in eerste instantie over mediakanalen heen besproken. In een tweede beweging 

komen ook verschillen naargelang de bron en andere contextfactoren aan bod om de ervaring die 

deelnemers aangeven beter te kunnen kaderen.  

Hoofdthema’s 

Gemengde ervaring. Tijdens de focusgroepen getuigen de deelnemers van een “gemengde” 

ervaring van de mediaberichtgeving omtrent depressie.  Ze merken namelijk een aantal zaken op die goed 

lopen, maar vaker geven de deelnemers grote tekorten aan. De deelnemers spreken bijvoorbeeld over erg 

uiteenlopende representaties van depressie en andere mentale problemen in de media. Aan de ene kant 

komt een sterk stigmatiserende voorstelling van depressie aan bod, aan de andere kant halen deelnemers 

ook enkele elementen aan die duiden op een authentieke weergave. De leden van beide focusgroepen 

spreken echter vooral over een stigmatiserende beeldvorming waarbij stereotyperende opvattingen rond 

mentale problemen bevestigd worden in de media. Ten eerste halen de participanten aan dat er met de 

vinger gewezen wordt naar mensen die kampen met mentale problemen. Buitenstaanders denken dat 

mentale problemen “tussen de oren zitten” en je er bijgevolg zelf iets mee te maken hebt, vertellen de 
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deelnemers. In contrast met het begrip dat opgebracht wordt voor fysieke problemen, krijgen mensen met 

mentale problemen de stempel “zwak”. Mensen hebben een duidelijke oorzaak nodig, een concreet begin- 

en eindpunt, om medeleven te kunnen voelen. Nagenoeg alle deelnemers vinden het moeilijk dat media 

vaker berichten over tijdelijke mentale problemen zoals burn-out en postnatale depressie, dan over 

langdurige depressie.  

De koppeling tussen mentale problemen en geweld in mediaberichtgeving is een tweede punt dat 

verschillende leden uit de tweede focusgroep aanhalen. Voornamelijk mannen komen in beeld met de 

negatieve gevolgen van een depressie. Karen en Lot geven dit bijvoorbeeld aan:  

 

Karen: “(…) Maar ja ook in de nieuws- in de nieuwsberichten. De persoon die dit vliegtuig euh 

heeft laten neerstorten [leed aan depressie], (Danielle: mhm, ja) dan denk ik ‘allé daar gaan we weer’.”  

Lot: “(…) ik denk als ne man in de media aan bod komt dat ’t is omdat hij (…) een moord heeft 

gepleegd ofzo (…) en dan komt het naar boven van ja, ma die was eigenlijk al jaren depressief of.” 

 

Vrouwen met mentale problemen komen daarentegen minder in de media met gewelddadige 

berichten. Indien ze er wel mee in het nieuws komen, gaat het over geweld dat ze naar zichzelf of hun 

dichte omgeving richten. Er ligt verder een veel groter stigma op mannen met mentale problemen, vertellen 

de participanten uit de tweede focusgroep. Mannen met mentale problemen komen bijgevolg bijna niet ter 

sprake in de media met een persoonlijk verhaal. Naast berichtgeving over mentale problemen in combinatie 

met geweld, vormen ze het onderwerp in berichten over tijdelijke problemen, zoals burn-out, of wanneer ze 

het al een plaats hebben gegeven, leggen de deelnemers uit.  

Ten derde ervaren de meeste deelnemers een enorme sensatiezucht vanuit de media. Er is veel 

media-aandacht voor het mentaal lijden en de zelfmoord van bekende personen, zelfs in die mate dat de 

participanten spreken over “parasiterende” media. In het bijzonder ervaren de leden van beide 

focusgroepen sterk dat media mentale problemen en zelfmoord romantiseren en geven aan dat ze kwaad 

worden van deze volgens hen onterechte verheerlijking. Dieter geeft de beeldvorming rond “club 27” als 

voorbeeld. Deze term wordt gebruikt om bekende artiesten aan te duiden die stierven op 27-jarige leeftijd 

en waarvan geweten is of vermoed wordt dat ze zelfmoord hebben gepleegd. 

 

“(…) Met Amy Winehouse, Curt Cobain, da wordt zo in de media gebracht alsof dat dat een club is 

waar ge moet bij horen, da wordt verheerlijkt, terwijl dat dat altijd gaat over mensen die geleden hebben, 

mentaal geleden hebben, en dan wanhopig waren en dan zelfmoord gepleegd hebben. ’t Beeld dat de media 

daar dan over brengt, lijkt alsof dat dat zo… bijna ’t nirvana, ‘t nirvana is eigenlijk eh. Ik heb dat altijd iets 

zeer raars gevonden.” 
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Verschillende deelnemers geven aan dat mediaberichtgeving een empathische inslag mist. In plaats 

van mediaberichten die duidelijk maken hoe erg het voor iemand kan zijn, toont men voor- en na-foto’s van 

bekende mensen met mentale problemen. Ze hebben verder het gevoel dat bekende mensen behandeld 

worden als een product en misbruikt worden voor geld. Deelnemers klagen de spottende houding vanuit de 

media aan: uitlachen wordt aangemoedigd en enkel diegenen die zich het vreemds gedragen, komen voor 

de camera. In plaats van een realistische weergave na te streven, worden enkele individuen uitvergroot. De 

media lijkt bijgevolg niet geïnteresseerd in ethiek. Karen geeft het programma “Alloo in de Psychiatrie” als 

voorbeeld.  

 

“Ja bijvoorbeeld Luk Alloo euhm (…) depressie is bijna nie aan bod geweest, het waren mensen 

met zeer zware (problematieken) maar iemand die gewoon, me, da ik meegemaakt heb, bij de (…) afdeling 

stemmingswisselingstoornissen, (…) daar heb ik niemand van gezien.” 

 

Over het algemeen ervaren de deelnemers media als erg stigmatiserend, maar enkele zaken halen ze 

aan als een waarheidsgetrouwe en authentieke voorstelling van depressie (en andere mentale problemen). 

Hierbij is vooral de manier waarop, eerder dan dat het gebracht wordt belangrijk voor de deelnemers. In 

tegenstelling tot sensatietelevisie of –dagbladen, geven deelnemers aan dat kwaliteitskranten en –

programma’s vaker dicht bij het verhaal van de geïnterviewde persoon blijven. Ze doen dit verder op een 

respectvolle en meer objectieve manier. Daarbij beschouwen enkele deelnemers humor als een bijzondere 

troef. Het volgende extract van de tweede focusgroep biedt hier een illustratie:  

 

Danielle: “Maar ge hebt ook het programma, en da’s dan een veel zachtere aanpak.. euhm.. allé 

Radio gaga.” Karen: “Ja, prachtig. Prachtig. Ja da’s juist.” Danielle: “Da’s gewoon- Da’s nu ne keer 

zonder zwaar te zijn, zonder te luchtig te zijn, voila en da vind ik dat is een mooi voorbeeld en ’t moet niet 

allemaal rozegeur en maneschijn zijn.” Karen: “Kent u dat programma?” (gericht naar de moderator) 

Moderator: “Kan u benoemen waarom dat dat zo mooi is?” Karen: “Wel, ’t komt van de mensen zelf uit. 

(…) Lot: “Ik vind dat de vragen die ze stellen laten de mensen in hun eigenwaarde. (Danielle en Karen: 

“ja”) en dan die combinatie met muziek ook is ook wel, alle nummers zijn goe eh. (Danielle: “jajaja 

absoluut”), ’t is zo van ah tof allé.” 

 

Al vertellen verschillende deelnemers kwaliteitsvolle mediakanalen aangenamer te vinden in de 

berichtgeving rond mentale problemen, zelf lezen of kijken ze ook graag eens naar gepopulariseerde 

mediabronnen net omdat die luchtig zijn.  
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Dat de manier waarop iets bericht wordt zo cruciaal is, blijkt ook uit het onderscheid dat 

participanten maken wanneer bekende mensen “uitkomen voor” een depressie versus “ermee 

uitpakken”. Aan de ene kant kunnen bekendheden hun publieke status inzetten voor een algemene 

bewustwording rond mentale problemen, geven verschillende leden uit beide focusgroepen aan. Er is meer 

aandacht voor bekende mensen dan voor de gewone man in de straat. Op deze manier kunnen ze mentale 

problemen dus meer bespreekbaar maken. Aan de andere kant ervaren drie deelnemers uit de tweede 

focusgroep een aversie tegenover bekendheden die uitpakken met een depressie en hun probleem lijken te 

etaleren. Bijkomend zijn de deelnemers van de tweede focusgroep het er over eens dat media enkel 

rapporteren over depressie bij bekende personen die creatief zijn. Door de associatie tussen kwetsbaarheid 

en creativiteit lijkt het bij hen aanvaard te worden. Graag zouden ze echter ook andere (bekende) mensen, 

zonder creatieve aanleg, zien uitkomen voor mentale problemen. Naast deze selectieve berichtgeving rond 

mensen die kampen met mentale problemen, geven deelnemers nog andere “gemiste kansen” aan bij 

mediaberichtgeving omtrent mentale problemen. Er wordt zowel over een beperkt aanbod gesproken als 

over berichten die diepgang ontbreken. Media is volgens hen meer bezig met “verkopen” dan met het 

maken van kwaliteitsvolle berichtgeving; als gevolg van de wedloop om oplages boet de kwaliteit erbij in. 

De meeste deelnemers ondervinden ten eerste dat berichtgeving omtrent depressie teveel becijferd 

wordt. Er verschijnen tal van percentages in de krant en depressie wordt in allerlei mediabronnen 

voorgesteld als een kost voor de maatschappij. Hierbij ervaren drie leden van de eerste focusgroep het als 

een centraal thema in de media om langdurig zieken terug aan het werk krijgen. De individuele kost van 

een depressie en behandeling, laat men echter achterwege in de berichtgeving, halen de deelnemers van de 

tweede focusgroep aan. Verschillende participanten uit beide focusgroepen vragen zich af wat het nut is 

van de vele cijfers wanneer er geen achtergrond bij gegeven wordt en verwachten meer informatie dan 

enkel “lege cijfers”. Anderzijds vinden enkele deelnemers het wel informatief wanneer er in berichten 

trends of verschijnselen aangehaald worden en cijfergegevens worden ingezet om aan te tonen hoe groot 

het probleem is. Cijfers maken indruk op mensen en kunnen op die manier ook op een positieve manier 

ingezet worden. 

Ten tweede vinden nagenoeg alle participanten het problematisch dat er niet dieper ingegaan wordt 

op wat depressie (en burn-out) is, wat de mogelijke oorzaken zijn, hoe je het kan herkennen en vooral wat 

het met een mens doet. Af en toe kan je wel eens een ervaring van iemand lezen, maar het fenomeen 

depressie komt niet veel in de media, stellen vier deelnemers. Wetenschappelijk onderbouwde berichten en 

een neurologische uitleg ontbreken in de berichtgeving rond depressie. Het gebrek aan een duidelijke uitleg 

van deskundigen, zoals psychologen en psychiaters, en een voorstelling van oplossingen is vooral een 

probleem in de reguliere pers, merken twee participanten van de eerste focusgroep op. De medische 

literatuur is echter niet breed toegankelijk. Daartegenover geven vijf deelnemers uit beide focusgroepen 
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ook een tegengestelde visie aan: ze stellen dat de media depressie teveel bewijsbaar probeert te maken, 

hoewel het gevoelsaspect niet meetbaar is. 

Verder ervaart de meerderheid van de participanten een berichtgeving in extremen: ofwel wordt er 

te licht bericht over depressie, ofwel te zwaar. Het is misschien niet zo bedoeld, maar depressie en burn-out 

worden vaak rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn. Het komt bijvoorbeeld erg kort aan bod in populaire 

mediakanalen en nadien lijkt het alsof er niets gebeurd is. Daarnaast ervaren drie deelnemers in de tweede 

focusgroep dat depressie in duidingsprogramma’s enkel slecht kan eindigen en er geen herstel mogelijk 

lijkt. Depressie en burn-out worden dan te zwaar en dramatisch voorgesteld. Het is belangrijk, besluiten ze, 

dat media een beter evenwicht vindt in deze berichtgeving. 

Ten vierde worden psychiatrische diagnoses, zoals depressie en burn-out, eenzijdig benaderd, 

volgens het merendeel van de participanten. In de media spreekt men bijvoorbeeld telkens over het woord 

“teveel” als het over burn-out gaat, vertellen verschillende leden uit de tweede focusgroep. Dat je teveel 

gewerkt hebt en “fysiek op” bent, schiet echter tekort, benadrukken ze. Wat onder andere mist in de 

berichtgeving is dat je geen erkenning krijgt voor je werk, wat burn-out teweeg brengt en hoe je er met je 

persoon op kan reageren. Enkele deelnemers vinden het daarbij belangrijk dat er ruimer dan enkel over 

depressie gesproken wordt, zoals bijvoorbeeld over (hoog)gevoeligheid en perfectionisme. Ook 

berichtgeving omtrent de diagnose ‘depressie’ is onvolledig. In de media zie je misschien één aspect, 

hoewel depressie verschillende gradaties heeft, geven de deelnemers uit de tweede focusgroep aan. Verder 

vinden enkele participanten uit beide focusgroepen de media erg beperkt naar depressiesignalen bij 

jongeren en kinderen toe. De positieve kant van depressie, vervolgens, wordt ook onderbelicht in de media. 

Dat je kwetsbaarder, maar vaak ook gelukkiger bent na een depressie wordt niet aangekaart in de media, 

geven drie deelnemers van de tweede focusgroep aan. Vaak zetten mensen na een depressie een belangrijke 

stap in hun leven stellen de deelnemers. Het maken van andere levenskeuzes, is echter voor hen een 

belangrijk gegeven dat ontbreekt in de berichtgeving rond depressie. Daarnaast merkt een deelnemer op dat 

er verouderde termen in de mond genomen worden. Het benoemen van mentale problemen met “stoornis” 

stoot haar erg tegen de borst. De deelnemers roepen verder ook op tot nuancering. Zo’n label is voor 

iedereen anders. Verschillende zaken kunnen bijgevolg ook voor verschillende mensen helpen. Het 

merendeel van de participanten ervaart echter ook een enge blik op behandelingen binnen de berichtgeving 

rond depressie. Vooral een medicamenteuze behandeling komt aan bod. Antidepressiva wordt daarbij het 

meest vernoemd.  

 

Justine: “(…) ‘Neem gewoon antidepressiva, ’t komt allemaal in orde’. Beetje kort door de bocht 

gezegd natuurlijk door mij, ma ‘k denk wel dat de eerste focus op medicatie wordt gelegd. Niets tegen 

medicatie he, dat helpt natuurlijk wel, maar misschien moet er ook gewoon wa meer naar andere 
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technieken worden gezocht (…) meer op ja, dingen waar je zelf meer vat op kunt hebben, dan op op een pil 

waar je eigenlijk niet echt weet wat de werkzame stoffen zijn en wat dat met je doet.” 

 

Drie participanten van de eerste focusgroep vinden dat er naast medicatie niet gekeken wordt naar 

andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld psychotherapie. Wanneer alternatieve oplossingen aan bod komen, 

zoals mindfulness of yoga, wordt er veelal zweverig over bericht, menen nagenoeg alle deelnemers. Al is 

hier de laatste jaren al wat verandering in gekomen, merkt de helft van de deelnemers op. Je kan 

bijvoorbeeld al vaker iets lezen over mensen die op zoek zijn naar alternatieven. Verder geven media ook 

geen aandacht aan de blijvende kwetsbaarheid die de deelnemers ervaren. Een depressie draag je mee voor 

de rest van je leven, leggen de participanten uit. Zowel hun omgeving als de algemene pers lijken het 

belang van nazorg echter volledig te negeren. 

Tot slot reageren de deelnemers heel verschillend op berichten omtrent depressie en burn-out. 

Sommige participanten nemen berichten waarbij depressie en geweld aan elkaar gelinkt worden erg 

persoonlijk en proberen het te relativeren met grapjes. Andere deelnemers kunnen soortgelijke berichten 

lezen zonder zich eraan te spiegelen. Ze merken vervolgens ook op dat ze geen schuld moeten voelen bij 

hun bijdrage aan de hoge cijfers die gerapporteerd worden omtrent depressie.  

 

Zoals hierboven uitgelegd, ervaren de leden van de focusgroepen een groot gemis in de 

berichtgeving rond depressie en burn-out. Toch geven ze ook een aantal belangrijke aspecten aan waarbij 

ze media positief en waardevol bevinden. Persoonlijke ervaringen vinden deelnemers erg helpend en 

leerrijk. Verder vertellen de deelnemers dat ze uit tal van bronnen (blogs, tijdschriften, films…) 

informatieve berichten opvangen en hiervan kunnen bijleren. Een ervaring van iemand anders lezen, doet 

deugd en werkt inspirerend voor heel wat participanten. De media speelt een positieve rol wanneer die een 

plaats geeft aan andere meningen en verhalen. Een bericht van een ervaringsdeskundige verschilt duidelijk 

met dat van een journalist of wetenschapper: het is zo waardevol net omdat het toegankelijk is. Daarnaast 

bieden persoonlijke verhalen troost en zoeken sommige deelnemers bij momenten ook herkenning in 

mediaberichten van andere ervaringsdeskundigen. Ze vergelijken hun eigen ervaring bijvoorbeeld met 

interessante blogs die ze lezen of staan stil bij hun ervaring tijdens het kijken naar een film waar mentale 

problemen in voorkomen. Hierbij benadrukken ze dat de eigen situatie blijft primeren en ze zich niet 

verplaatsen in het personage. Ook leest het merendeel van de deelnemers graag berichtgeving die zich richt 

op oplossingen. Ze vinden het interessant om te lezen over behandelingen die al dan niet hebben geholpen 

en zijn vooral op zoek naar manieren van aanpak waar ze zelf vat op hebben. Oplossingen aangereikt door 

andere ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld als heel helpend ervaren worden. Jitte geeft bijvoorbeeld 

aan dat ze haar situatie herkende in het verhaal van de volgende man:  
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“Ik heb zo op een wordpress (…) en da was zo’n heel verhaal van een een.. een jonge man die 

depressief (was), nu daar ging’t nie verder over, (…) hij begon wel te spreken over hoe dat hij ’t had 

aangepakt, dat hij euhm eigenlijk ging gaan werken om geld te verdienen, (…)en nie meer genoot van ’t 

leven eigenlijk, hij werd geleefd en op een bepaald punt gekomen dat hij erdoor zat en dat hij al voelde dat 

dat wel al langer in hem zat en plots is dat daar door gekomen en heeft hij zijn gerief gepakt en is ‘t hij 

naar ’t buitenland getrokken. Ge moet dat dan ook wel durven en (…) met yoga, allé yoga heeft mij ook 

heel hard geholpen. Ik doe da nu 3 jaar een half. En ‘k heb da ook gedaan naar ’t buitenland getrokken, 

een maand om yoga te gaan doen en mij heeft dat wel dan bijvoorbeeld enorm hard geholpen, maar dat is 

dan van persoon tot persoon.” 

 

Verschillende deelnemers merken een recente positieve evolutie op in mediaberichtgeving. Er 

verschijnen de laatste tijd meer berichten over depressie: depressie lijkt meer bespreekbaar. Op stedelijk 

niveau worden er al vaker projecten opgestart om een gesprek aan te gaan rond mentale problemen, 

bijvoorbeeld in groepen en verenigingen. Verwijzingen naar een boek of hulpdiensten aan het eind van een 

artikel vindt een deelnemer uit de tweede focusgroep ook erg interessant.  

 

Wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij. Media is enorm aanwezig in onze cultuur. 

Het is vaak de motor achter beslissingen en acties, stellen de participanten. Voor de meeste mensen is het 

ook hun enige bron van informatie. Media wordt echter gemaakt door mensen en volgt de onderwerpen 

waar een maatschappij mee bezig is, meent de meerderheid van de deelnemers. Maatschappij en media 

spelen bijgevolg op elkaar in en interageren onophoudelijk.  

Deelnemers spreken vooreerst over een gemengde invloed van mediaberichtgeving op de perceptie 

van depressie en andere mentale problemen. Mensen halen hun mening uit mediaberichtgeving. Zo 

beschrijft een deelneemster uit de tweede focusgroep dat ze volledig in een programma kan zitten, aan niets 

moet denken en op die manier ook gemakkelijker het beeld overneemt dat ze ziet op tv. Zeker wanneer men 

zelf geen ervaring heeft met depressie, zal men ook het beeld omtrent depressie overnemen zoals het 

geportretteerd wordt in de media, redeneert ze. Een selectieve en voornamelijk negatieve beeldvorming van 

mentale problematieken zorgt echter voor een stereotiep beeld, concluderen de meeste deelnemers. Ze 

beschouwen dit als een van de negatieve gevolgen die gepaard gaan met een grote invloed van de media. 

Een bijkomend probleem is de hype rond bepaalde mentale problemen, zoals burn-out. Na postnatale 

depressie lijkt dit de nieuwe “hipsterziekte” te zijn geworden, geven enkele deelnemers uit de tweede 

focusgroep aan. Er wordt veel over burn-out geschreven en mensen zeggen snel een burn-out te hebben. 

Zelf kregen ze hierdoor met argwaan en ongeloof te maken wanneer ze uitkwamen voor een burn-out. 



 

 26 

Karla vertelt dat ze zelf ook verbaasd toekijkt naar alle nieuwe vormen van burn-out die verschijnen in de 

media:  

“Ik heb zelfs overlaatst iets gehoord over parentale euh wa was’t burn-out peis ik. (…) Enfin, dan 

dacht ik van wow, weer keer iets nieuws in de burn-out dan.”  

 

Specifiek voor mensen die kampen met mentale problemen halen de deelnemers meerdere kwalijke 

gevolgen aan. Enkele deelnemers uit de tweede focusgroep zien het als een bevestiging zelf niets te 

kunnen, wanneer creatieve bekendheden uitkomen voor mentale problemen. Als zelfs iemand met zo’n 

uitzonderlijke talenten kampt met een depressie, staan zij er nog slechter voor. Een ander gevolg betreft de 

“uitlachcultuur” in sensatiemedia, volgens de leden van de eerste focusgroep. Dit zorgt er voor dat andere 

mensen niet snel zullen uitkomen voor een depressie aangezien bekende personen die kampen met mentale 

problemen worden uitgelachen. Een ander negatief effect handelt over het kopieergedrag dat samengaat 

met een geromantiseerde en overgedetailleerde voorstelling van mentale problemen in de media. Wanneer 

media mentale problemen verheerlijken, maken ze kwetsbare mensen nog kwetsbaarder, merken 

verschillende deelnemers op. De participanten van de eerste focusgroep spreken over een groot effect van 

“copycats” bij mediaberichten over depressie en zelfmoord. Het wordt een kleinere stap naar zelfmoord 

wanneer je er bijvoorbeeld over gelezen hebt, maar ook andere mediabronnen, zoals videogames en sociale 

media, worden aangehaald als voorbeeld. Gustave vertelt over de invloed van mediaberichten op zijn eigen 

zelfmoordgedachten en toenmalige plannen:  

 

“Ergens gelezen [over verhanging als methodiek], ‘k weet niet waar juist eh. Ik denk in de krant 

denk ik, in een magazine. Dus euh ze worden incontinent… zulke dingen eh, en dan ‘k weet nie, ‘k moe 

zeggen, ‘k heb het zelf gedaan, da’k wist, ‘k heb een pamper gezocht en ‘k was zover .. dat ’t ging gebeuren 

eh. ‘k weet nadien, ’t moest twee dagen duren en ‘k was er nie meer he. Dus euh omdat ik wist,‘k was zo 

ver dat ’t ging gebeuren. ‘k wou nie hebben dat ze mij vonden en dat heb ik in de media uitgehaald he. Ja. 

Ma ‘t is lang geleden he, maar ’t is bijgebleven he.” 

 

Anderzijds kunnen media een tal van positieve gevolgen met zich meebrengen. Ten eerste creëert 

mediaberichtgeving bewustzijn rond de onderwerpen die aan bod komen. Het is dus goed als 

buitenstaanders over depressie lezen. Ongeacht of het een positief of negatief bericht is, beschouwen de 

deelnemers het als een positief effect wanneer er een maatschappelijk debat volgt. Het is verder ook 

belangrijk, volgens enkele deelnemers, om kinderen te betrekken bij het debat. Ten tweede geraakt 

depressie stilaan uit de taboesfeer. Hoe vaker mentale problemen in de media komen, hoe minder taboe, 

redeneren vijf deelnemers uit beide focusgroepen. Tot slot, kunnen media ook een hulp zijn tijdens het 
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genezingsproces, delen de participanten mee. Persoonlijke verhalen helpen enkele deelnemers om zich neer 

te leggen bij bepaalde kenmerken van depressie en/of burn-out. Verder geven ze aan dat het horen van 

getuigenissen nieuwe oplossingsstrategieën biedt. De meerderheid van de deelnemers zegt zelf op zoek te 

gaan naar hoopgevende verhalen en informatie tijdens hun genezingsproces. Onrechtstreeks kunnen media 

ook een steun betekenen na de depressieve episode. Lezen over depressie toont het belang van voorzichtig 

te zijn en alert te blijven, vertellen drie deelnemer uit beide focusgroepen. Door te lezen over depressie 

herken je bepaalde symptomen op tijd en loop je niet opnieuw verloren, vervolgen ze. Enkele deelnemers 

geven echter aan dat ze bewust niets opzoeken over depressie en media ook niet raadplegen voor 

oplossingen. Ze houden mediaberichten over depressie en burn-out op afstand om vooruit te kunnen gaan.  

 

Het is echter van belang om de impact van media een stuk te relativeren, opperen verschillende 

deelnemers. Niet alle informatie moet uit de media komen. Lezen over burn-out of depressie helpt je niet 

steeds te beseffen dat je moeilijkheden hebt en media houden een fenomeen niet tegen door erover te 

berichten, integendeel zelfs, vertellen enkele deelnemers. Daarenboven wordt media gemaakt door mensen 

en mensen zijn niet perfect. Media is bijgevolg een reflectie van de maatschappij, menen de deelnemers: 

media volgen de bezigheden van de overheid en krijgen vorm in lijn met het beleid. Niet de media is 

stigmatiserend, maar mensen zelf begrijpen depressie en andere mentale problemen niet, vinden twee 

deelnemers uit de eerste focusgroep. De maatschappij heeft moeite met mentale problemen en de media 

weerspiegelt de maatschappij. Als de overheid meer bezig zou zijn met socialere zaken, zou de media 

volgen, redeneert de helft van de deelnemers. De media werkt volgens het principe van vraag en aanbod: 

er wordt bericht waarover mensen willen horen en dat is nu eenmaal sensatie, menen de leden van beide 

focusgroepen.  

 

Bovendien zijn mensen geen passieve ontvangers, maar actieve lezers. Mensen kiezen 

mediabronnen die aansluiten bij hun denkbeelden en overtuigingen, vertelt Kurt. Personen met een 

onbegripvolle houding slaan berichten over depressie dus misschien gewoon over. De participanten merken 

evenwel op dat ze voor hun depressie zelf ook minder geneigd waren een bericht over depressie te lezen. 

Vanuit hun ervaring hebben ze nu echter meer aandacht voor berichten over mentale problemen, zoals 

depressie en burn-out. De meeste deelnemers bedenken zich dat ze vanuit herkenning nu meer interesse 

tonen in berichten over mentale problemen.  

 

Mogelijkheden: mens én media. Zowel op vlak van het medialandschap als hun eigen rol in de 

maatschappij, zien de deelnemers mogelijkheden voor verandering. Ten eerste schrijven ze een belangrijke 

rol toe aan de massamedia. De media zou een functie moeten hebben. Specifiek de massamedia, bedoeld 
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om grote aantallen mensen te bereiken, rapporteren echter te weinig over mentale problemen. Verschillende 

deelnemers uit beide focusgroepen geven aan dat een groot aantal mensen dagelijks de websites van 

sensatiekranten bezoeken, net als bepaalde soapseries hoge kijkcijfers halen. Het zou dus een effect kunnen 

hebben, wanneer populaire bladen depressie vaker voorpaginanieuws maken en soapseries depressie een 

plaats geven in hun verhaallijn. Daarbij is er nood aan een andere, authentiekere en respectvolle 

beeldvorming van depressie. Een wetenschappelijke uitleg in klare taal en eventuele oplossingen zouden 

depressie wat tastbaarder kunnen maken, benadrukken de meeste participanten. Een “betere” berichtgeving 

omtrent mentale problemen zou misschien ook een beter begrip kunnen stimuleren. Voldoende berichten 

van ervaringsdeskundigen zijn hierbij onmisbaar. Media zouden hun middelen moeten inzetten om een 

forum te bieden aan verhalen van mensen die kampen met mentale problemen, argumenteren de 

deelnemers. Via de media informatie verspreiden over burn-out en depressie zou uiteindelijk ook kunnen 

zorgen voor een betere detectie bij mensen in je omgeving. 

 

Wanneer mediakanalen een “betere” berichtgeving omtrent mentale problemen brengen, moet het 

wel nog gelezen worden, bedenken vooral de leden van de eerste focusgroep zich. Iedereen kent wel 

iemand die kampt met depressie of andere mentale problemen, het zou dus goed zijn om zelf ook minder 

taboe te maken van mentale problemen. Zelf uitkomen voor depressie creëert een openheid die mensen tot 

denken kan aanzetten. Misschien klikken mensen er ook wel sneller een bericht over open als ze iemand 

kennen die kampt met depressie. Hoewel buitenstaanders mentale problemen nooit echt kunnen begrijpen, 

kunnen ze er op die manier eventueel wel begrip voor krijgen. 

 

Geleidelijk aan krijgen mentale problemen een plaats binnen onze maatschappij, meent de 

meerderheid van de deelnemers. We zitten in een overgang waarbij mentale problemen al vaker in de 

media komen. Er is echter nog veel verandering mogelijk in de berichtgeving rond burn-out en depressie, 

opperen alle participanten. Op verschillende niveaus spelen er blijvende uitdagingen mee. Ten eerste is een 

depressieve ervaring moeilijk uit te leggen, merken de deelnemers op. Bij een depressie weet je niet wat je 

overkomt, je kan het dus ook niet goed overbrengen omdat het zo weinig concreet is. De deelnemers 

aarzelen vervolgens zelf ook hoe ze depressie kunnen overbrengen in de media. Op welke manier breng je 

goede beeldvorming als uitleggen al zo moeilijk is? Het volgende extract uit de tweede focusgroep geeft 

een illustratie:  

 

Karen: “Ik heb het altijd uitgelegd van ge zit in een put en de eerste keer dacht ik van, ‘k zit op den 

bodem van mijn put en de tweede keer … heb ik moeten merken da’k nog veel dieper in de put- (…)” 

Danielle: “Ik denk dat da vooral is da mensen die die gevoeligheid niet hebben, die gaan da nooit kunnen 
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bevatten ook nie, want ge kun het nie uitleggen en ge kun het nie meten. Hoe diep is die put, hoe ziet die put 

eruit?” Jitte: “Hoe kunde dan in godsnaam in de media een goe beeld scheppen over.” 

 

Ten tweede bestaan er complexe en tegenstrijdige theorieën over mentale problemen in het 

algemeen en depressie in het bijzonder. Voor buitenstaanders is het daarbij ook moeilijk om persoonlijke 

verhalen te horen die erg verschillend zijn. Een deelnemer uit de eerste focusgroep geeft een pessimistische 

kijk op het medialandschap weer: hij ziet de berichtgeving niet veranderen, eerder verslechteren, en heeft 

zelf niet het gevoel er een invloed op te hebben. 

 

Context om Ervaringen te Begrijpen 

Mediakanalen: een overzicht. De deelnemers vertellen dat ze berichten over depressie en andere 

mentale problemen aantreffen in allerlei mediabronnen. Op sociale media kan je van alles tegenkomen, 

maar ook op de radio, in het nieuws, films, boeken, kranten en allerhande tijdschriften verschijnen er van 

tijd tot tijd berichten over depressie. Vooral het internet komt als waardevolle bron van informatie naar 

voor. Psychologen en psychiaters geven soms heel tegenstrijdige diagnoses, halen een aantal deelnemers 

aan en het internet biedt de mogelijkheid om de meegedeelde diagnoses zelf op te zoeken. Het internet 

blijkt ook een erg toegankelijke bron te zijn: allerlei informatie is op deze manier gemakkelijk voorhanden. 

Dit heeft echter ook een duistere zijde, merken enkele deelnemers op. Zo kan je zelfmoordtechnieken ook 

gemakkelijk terugvinden op het internet.  

 

Justine: “Het internet gewoon, ’t is zo makkelijk he. Ik kan gewoon intypen ‘Hoe moet ik mijn 

polsen opensnijden’ en voila ‘k heb ‘k weet nie hoeveel zoekresultaten he.” 

 

Sociale media vormen een heel apart discussieonderwerp in beide focusgroepen. Sociale media 

zoals Facebook en blogs kunnen interessant zijn omwille van de pagina’s en artikels die gedeeld kunnen 

worden. Vaker spreken de deelnemers echter negatief over sociale media. Ze merken bijvoorbeeld op dat er 

enkel leuke dingen mogen gepost worden op Facebook. Er heerst een gebod om alles geweldig te vinden. 

Dit creëert echter een nepwereld, waarbij mensen die zich niet goed in hun vel voelen, zich nog meer 

geïsoleerd voelen omdat het eigen leven niet zo fantastisch is als bij anderen lijkt. Anderzijds vinden de 

deelnemers Facebook ook niet de plaats om persoonlijke verhalen neer te schrijven. Meer dan de helft van 

de deelnemers stoort zich aan mensen die hun gemoed op Facebook plaatsen alsof het een blog is. Een 

negatief bericht delen op Facebook beschouwen ze als “aandacht zoeken”. Enkele deelnemers geven aan 

eerder een privébericht te sturen wanneer ze zich slecht voelen. Vooral op jongeren kunnen sociale media 

een negatieve invloed hebben, bedenkt de meerderheid van de participanten zich. Tumblr, een sociale 
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netwerksite waarop gebruikers een blog kunnen aanmaken en elkaars blog kunnen volgen, en Instagram, 

een mobiele app om digitale foto’s en filmpjes te delen, worden hier als voorbeeld aangehaald. Een 

deelnemer uit de eerste focusgroep beschrijft hoe er afbeeldingen met bijbehorende citaten gepost worden 

die mentale problemen lijken te verheerlijken. Jongeren krijgen op die manier het gevoel dat mentaal lijden 

en zelfmoord “stoer” is, wat nefast kan zijn voor hun herstel.  

Voornamelijk participanten uit de eerste focusgroep geven aan dat ze zich storen aan berichten die 

mensen op sociale media plaatsen. Hoewel buitenstaanders niet weten wat er aan de hand is, geven ze toch 

duidelijk hun mening op sites zoals Facebook. Dergelijke onervaren meningen vinden de deelnemers erg 

kwetsend omdat je depressie en andere mentale problemen niet zomaar kan plaatsen zonder een eigen 

ervaring, argumenteren ze. Met dezelfde redenering vinden de leden van de focusgroepen populaire 

zelfhulpboeken ook niet te vertrouwen.  Iedereen kan zo’n boek schrijven en het heeft vaak niets met je 

situatie te maken, redeneren enkele leden van de eerste focusgroep. Boeken van auteurs met een degelijke 

opleiding, zoals psychologen, zouden een aantal deelnemers wel raadplegen.  

Drie deelnemers uit de tweede focusgroep maken een duidelijk onderscheid tussen radio en de 

geschreven pers aan de ene kant en tv aan de andere kant. Bij het eerste is er nog een barrière, waardoor 

berichtgeving over depressie op deze manier neutraler is en aangenamer ervaren wordt. Beeld daarentegen 

komt teveel binnen, vinden ook enkele deelnemers uit de eerste focusgroep. Andere deelnemers uit beide 

focusgroepen geven aan dat ze wel kunnen kijken naar een film of serie over depressie en hier troost uit 

kunnen halen. 

Het groot aanbod van mediakanalen staat in scherp contrast met vroeger: er waren niet alleen 

minder mediakanalen, maar er werd ook weinig over depressie en burn-out geschreven, geven drie 

deelnemers uit de tweede focusgroep aan. Het merendeel van de deelnemers vertelt tips door te krijgen van 

vrienden of familie. Af en toe komen participanten toevallig een bericht over depressie tegen in de krant of 

een tijdschrift of komt het zijdelings ter sprake in een praat- of duidingsprogramma op tv. Briefjes bij de 

bakker of een informatieblad van de gemeente of stadsbuurt bevatten verder ook interessante informatie, 

volgens de participanten. Anderzijds vermijden verschillende deelnemers mediaberichten, voornamelijk 

gedurende een “slechte” periode. Berichtgeving werd op deze momenten te confronterend ervaren, men 

was niet in staat om erover te lezen. Daarbij hebben vele deelnemers negatieve ervaringen met sociale 

media zoals Facebook. Enkele deelnemers uit beide focusgroepen vertellen dat ze Facebook mijden of er 

(tijdelijk) uitstappen. 

 

Persoonlijke ervaring deelnemers. De deelnemers staan geregeld stil bij hun eigen ervaring met 

depressie. Het is vanuit deze invalshoek dat ze de mediaberichtgeving hieromtrent beschouwen. Ze 

getuigen van een destabiliserende en verwarrende periode. Een aantal deelnemers uit de tweede focusgroep 
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spreken niet vanuit een ervaring met depressie, maar wel met burn-out. Niet louter teveel werk, maar wel 

waardering voor je werk wordt hierbij belangrijk geacht. Het merendeel van de deelnemers ziet echter geen 

duidelijk onderscheid tussen depressie en burn-out en spreekt over gemeenschappelijke schema’s en 

patronen. Burn-out wordt hierbij gezien als een werkgerelateerde depressie, als een beginfase die kan 

overgaan in een depressie. Depressie en burn-out tegenover elkaar plaatsen als aparte problematieken, 

beschouwt men als een van de misvattingen omtrent mentale problemen die buitenstaanders kunnen 

hebben. 

Een belangrijk discussiepunt betreft de perceptie van depressie. De participanten van de tweede 

focusgroep zijn het erover eens dat iemands kijk op depressie afhangt van zijn of haar omgeving. 

Opvoeding bepaalt hoe men tegen veel zaken aankijkt. Ondanks bepaalde veranderingen in de Westerse 

maatschappij, blijven taboe en stigma schering en inslag, merken de participanten op. Twee deelnemers uit 

de tweede focusgroep getuigen ook zelf van bepaalde vooroordelen voordat ze kampten met een depressie. 

Danielle vertelt het volgende:  

 

“Er heeft nooit iemand tegen mij gezegd, ge kunt u laten opnemen, dan kunt ge u ne keer laten 

bekomen of rusten, nooit, dus voor mij was dat sebiet een opname verschrikkelijk eh, da’s da’s echt voor 

die zotten eh, oeh, da wil ik nie. Nu een jaarenhalf later kan ik da gelukkig wel inzien van ja.” 

Groepsinteractie 

In beide focusgroepen waren enkele deelnemers dominanter aanwezig dan anderen. Elk groepslid 

kon echter op zijn eigen manier bijdragen aan de groepsdiscussie. In de tweede focusgroep wisselden de 

sprekers elkaar snel op, de moderator had voornamelijk de taak sturing te bieden in het gesprek en de focus 

te behouden. In de eerste focusgroep nam de moderator dan weer vaker het woord om gericht vragen te 

stellen aan de groepsleden. De participanten maakten in beide focusgroepen vaak de terugkoppeling naar de 

eigen depressieve ervaring. Het bleek hierbij soms moeilijk te zijn de focus op “media” te houden. Zowel 

de moderator als de groepsleden hielpen elkaar om de link met media te behouden. De openheid die er was 

om toch in te gaan op depressie en/of burn-out, hielp echter om nieuwe onderwerpen aan te halen met 

betrekking tot de mediaberichtgeving hieromtrent.   

Er werden geen duidelijke allianties gevormd. Iedereen kon zijn mening geven en toonde interesse 

om te luisteren naar de anderen. Ze nodigden elkaar ook expliciet uit om hun mening te geven, zoals 

Danielle bijvoorbeeld toevoegt “Maar ja, ik weet niet hoe dat bij andere mensen is”. Veelal werd gezocht 

naar consensus. Door in discussie te gaan met andere groepsleden, kon ieder zijn mening verfijnen en 

nuanceren. Verder probeerden ze het interessant te maken voor elkaar en stelden ze elkaar kritische, doch 

invoelende vragen om tot een diepere betekenis te komen. Het volgende extract biedt een illustratie:  
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Justine: “Kweenie, ik denk als het nu blijft verschijnen op de voorpagina (Kurt: “ja”) van de krant 

die ge elke dag leest.” Kurt: “Maar op welke manier zou je dat dan brengen bijvoorbeeld? Dat vind ik ook 

wel, bijvoorbeeld over nazorg zou ik echt niet goed weten hoe je hoe je dat-“ Justine: “Ja, zo ver heb ik er 

nog niet over nagedacht.” (lacht) 

 

Vaak kwam men op die manier samen tot een meer genuanceerde kijk op het onderwerp. Wanneer 

een meningsverschil echter aanwezig bleef of het gespreksonderwerp zwaar werd, maakten de deelnemers 

het luchtig voor elkaar met grapjes. Bijvoorbeeld vertelde Dieter over een artikel dat hij had gelezen over 

Facebook, dat het depressie zou kunnen genereren bij jonge mensen. Kurt en Justine beaamden dat er enkel 

plaats is voor “positief nieuws” op Facebook, maar voegden ook toe dat ze zich ergeren aan het 

publiekelijk plaatsen van trieste berichten. Gustave gaf een andere mening aan, maar wanneer het gesprek 

iets dieper ging en zwaarder werd, grapte hij: “Ik heb nooit geen berichten gepost als ik nie goe was.”, 

waarna iedereen moest lachen.  

Tot slot stelden de groepsleden zich erg behulpzaam op ten opzichte van de andere deelnemers, tot 

het helpen zoeken van bepaalde namen of woorden toe. Vooral in de tweede focusgroep konden emoties 

een plaats krijgen. Andere participanten verwoordden en bevestigden vaak het gevoel van de deelnemer die 

aan het woord was. Een voorbeeld:  

 

Jitte: “(…) ik lees dan liever verhalen van mensen da’k zien van oké, die d’er dan wel door geraken 

of die dan.. die-“ Danielle: “Da’s hoopgevend.” 

 

Discussie 

Het uitgangspunt van deze studie was om na te gaan hoe mensen die vroeger gekampt hebben met 

depressie de mediaberichtgeving hieromtrent (en mogelijke invloed ervan) ervaren. Twee focusgroepen 

werden georganiseerd om zicht te krijgen op de subjectieve ervaring van verschillende deelnemers, in 

discussie met elkaar. Nadien werd er een thematische analyse uitgevoerd op de transcripten van de 

groepsdiscussies. Bij het analyseren van de data werd er vertrokken vanuit datgene wat de deelnemers 

vertelden en werden de onderzoeksvragen exploratief benaderd. Drie hoofdthema’s werden onderscheiden: 

(1) gemengde ervaring, (2) wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij en (3) mogelijkheden: mens 

én media.  

In een eerste hoofdthema, “gemengde ervaring”, werd ingegaan op de subjectieve ervaring van de 

deelnemers omtrent de mediaberichtgeving over mentale problemen, en specifiek depressie en burn-out. De 

deelnemers spreken over een erg gemengde, echter voornamelijk negatieve ervaring met media. 

Deelnemers vertellen vooreerst over een sterk stigmatiserende voorstelling van depressie. Vanuit de media 
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voelen ze een duidelijke beoordeling en weinig tot geen begrip: mentale problemen zijn voor “zwakke” 

mensen, het is bijgevolg ook hun eigen schuld. Dit ligt in lijn met voorgaand onderzoek naar de negatieve 

en stereotiepe voorstelling van minderheden en specifiek mensen met psychische problemen in nieuws- en 

amusementsmedia (Jones en Harwood, 2009) en films en televisieseries (Pirkis, Blood, Frances & 

McCallum, 2006). Daarbij brengen de participanten in de huidige studie aan dat mentale problemen in 

mediaberichten vaak in verband gebracht worden met geweld. Op deze manier worden mensen die kampen 

met psychische problemen voorgesteld als een gevaar voor de maatschappij. Ook McGinty, Kennedy-

Henricks, Choksy en Barry (2016), die Amerikaanse nieuwskranten bestudeerden in de periode 1995 tot 

2014, bemerkten dat journalisten het meest over interpersoonlijk geweld schreven. Vaak verscheen het 

zelfs als voorpaginanieuws, waardoor het onderwerp nog meer gewicht kreeg. In verhouding tot de reële 

cijfers werd interpersoonlijk geweld in de berichtgeving echter veel meer benadrukt. Verder bekritiseren de 

participanten van de focusgroepen de sensatiezucht van media. Het mentaal lijden en de zelfmoord van 

bekende mensen wordt niet alleen in ieder detail beschreven in de mediaberichtgeving, het wordt ook 

geromantiseerd voorgesteld, zoals bijvoorbeeld in culturele fenomenen als “club 27”. In 

mediaberichtgeving worden enkel de meest afwijkende gedragingen of problemen geselecteerd en 

vervolgens uitvergroot, menen de deelnemers. Ook Patterson (2006) ondervond bijvoorbeeld dat er het 

meest frequent bericht werd over psychose, hoewel angst- en stemmingsstoornissen een veel hogere 

prevalentie hebben in de populatie. Wilson, Nairn, Coverdale en Panapa (2000) kwamen een heel 

dualistische voorstelling van personages met psychische problemen tegen in televisieprogramma’s voor 

kinderen. De personages waren ofwel komische figuren, ofwel slechterikken. Ze werden echter altijd 

negatief voorgesteld. Deelnemers in het huidig onderzoek spreken ten slotte over een gebrek aan 

empathische berichtgeving: mensen met mentale problemen worden daarentegen bespot en uitgelachen. 

Een conclusie in de studie van Wilson et al. (2000) ging in op het veelvuldig respectloos en negatief 

woordgebruik betreffende personages met psychische problemen. Daartegenover kreeg het persoonlijk 

lijden van de personages geen plaats in de televisieprogramma’s. De onderzoekers waarschuwden ervoor 

dat kinderen op die manier leren dat grof taalgebruik naar mensen met een mentale problematiek 

geoorloofd is en zelfs grappig.  

In tegenstelling tot een stigmatiserende beeldvorming omtrent mentale problemen, komt er veel 

minder een waarheidsgetrouwe weergave aan bod. Hierbij hechten de deelnemers vooral waarde aan de 

manier waarop iets in beeld gebracht wordt, eerder dan wat inhoudelijk aan bod komt. Een respectvolle, 

objectieve houding van de journalist of filmmaker bijvoorbeeld, waarbij de geïnterviewde in zijn 

eigenwaarde kan blijven. Humor ervaren de participanten hierbij als een belangrijke meerwaarde. 

Ten tweede halen de participanten gemiste kansen van mediaberichtgeving aan. Aan de ene kant 

bemerken de leden van de focusgroepen een beperkt aanbod betreffende mentale problemen in de media. 
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Anderzijds mist de mediaberichtgeving ook diepgang. De meeste deelnemers betreuren de vele 

cijfergegevens omtrent depressie en andere mentale problemen in de media. De nadruk ligt daarbij op de 

economische kost voor de maatschappij. Ook in wetenschappelijke literatuur focussen tal van onderzoekers 

op de kost van mentale problemen. Het toont echter ook de ernst van het probleem aan en de noodzaak om 

in te zetten op oplossingen en allerhande behandelingen. In overeenstemming met Jones en Harwood 

(2009), vinden de deelnemers binnen het huidig onderzoek dat media echter weinig feiten en helpende 

informatie bieden. Een wetenschappelijke uitleg ontbreekt, het “fenomeen depressie” komt niet genoeg ter 

sprake. Wanneer er over depressie bericht wordt, schiet men door in uitersten. Ofwel lijkt er bij depressie 

geen herstel mogelijk, ofwel wordt het te rooskleurig voorgesteld, menen deelnemers in de tweede 

focusgroep. Ze duiden hierbij op het belang van te streven naar een evenwichtige beeldvorming. 

Daarenboven worden psychiatrische diagnoses, volgens de participanten, eenzijdig benaderd in 

mediaberichtgeving. Er wordt vaak maar één aspect belicht en doorgaans ontbreken positieve elementen, 

zoals het zetten van belangrijke levensstappen. Deze bevinding illustreert de conclusies van andere 

onderzoeken. McGinty, Kennedy-Henricks, Choksy en Barry (2016) stelden bijvoorbeeld vast dat slechts 

14 procent van de artikels over mentale problemen in Amerikaanse nieuwskranten (1995-2014) positieve 

zaken berichten, zoals een positieve behandeling of herstel. Wilson, Nairn, Coverdale en Panapa (1999, 

2000) ondervonden dat opvallend weinig positieve eigenschappen werden benadrukt in populaire 

televisieseries in Nieuw-Zeeland. Creativiteit, leiderschap en productiviteit, persoonskenmerken die vaak in 

verband worden gelegd met mentale problematieken, worden echter onderbelicht in de mediaberichtgeving 

rond psychische problemen. In lijn met Haller, Dorries en Rahn (2006) benadrukken enkele deelnemers uit 

de tweede focusgroep dat men blijft volharden in verouderd woordgebruik, zoals het benoemen van 

mentale problemen met de term “stoornis”. Auslander en Gold (1999) stelden echter dat de terminologie 

waarmee personen met een beperking (of mentale problematiek) benoemd worden, ook (negatieve) 

attitudes kunnen reflecteren of beïnvloeden. Ze stuurden aldus aan op het opstellen van systematische 

richtlijnen in plaats van informele richtlijnen die niet worden opgevolgd. Verder komt slechts een beperkt 

aanbod van behandelingen naar voor in mediaberichtgeving, brengen de participanten in de huidige studie 

aan. Er wordt voornamelijk ingezet op/bericht over medicatie, met antidepressiva als koploper. Andere 

behandelvormen, zoals psychotherapie en alternatieve behandelingen (zoals mindfulness, meditatie en 

yoga) krijgen nauwelijks aandacht, benadrukken de deelnemers. Daarenboven roepen ze op tot nuancering: 

een diagnose “depressie” is voor iedereen anders, elke persoon zal bijgevolg ook moeten uitzoeken wat bij 

hem of haar werkt tijdens het herstelproces. 

Berichten die deelnemers, ten slotte, waardevol achten, bevatten persoonlijke verhalen van 

ervaringsdeskundigen en bieden informatie over depressie en/of burn-out. De deelnemers geven aan dat ze 

van tijd tot tijd herkenning zoeken in berichten van andere ervaringsdeskundigen. Ze putten er troost uit en 
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gaan op zoek naar manieren waarop ze kunnen leren omgaan met hun mentale problematiek. Participanten 

geven daarnaast aan dat mentale problemen recent bespreekbaarder lijken in de media. Verwijzingen naar 

andere literatuur of hulpverleningsdiensten, zoals ook  (Kenez, O’Halloran en Liamputtong, 2015), en 

projecten gericht op het inlichten en sensibiliseren van de bevolking (Reavley & Jorm, 2012; Riedel-Heller, 

Matschinger & Angermeyer, 2005; Schomerus et al., 2012) komen al vaker voor, menen de deelnemers.  

 

Het tweede hoofdthema, “wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij”, duidt op de continue 

onderlinge beïnvloeding van media en maatschappij die deelnemers aanhalen. Deelnemers aanschouwen de 

media als een machtige instantie, overeenkomstig aan Anderson (2003). Het is de motor achter vele 

beslissingen, vertellen de participanten verder en voor veel mensen de enige bron van info (Wolff et 

al.,1996; Milkie, 1999; Arklan, 2008; Moule, Pyrooz & Decker, 2013). Participanten uit beide 

focusgroepen maken daar onmiddellijk de bedenking bij dat de media de maatschappij beïnvloedt, maar dat 

de media ook gemaakt wordt door mensen uit die maatschappij.  

Ten eerste merken de leden van de focusgroepen heel wat gevolgen op van media-invloed. Ze 

denken hierbij ook na over de manier waarop zo’n beïnvloeding tot stand kan komen. Een deelnemer uit de 

tweede focusgroep beschrijft bijvoorbeeld hoe ze helemaal in een programma kan zitten, zich volledig kan 

ontspannen en aan niets moet denken. Bijgevolg, redeneert ze, dat ze ook minder kritisch zal staan 

tegenover de beelden die ze waarneemt. Zeker wanneer iemand geen ervaring heeft met een mentale 

problematiek zoals depressie, lijkt het haar waarschijnlijker dat het beeld dat erover aangereikt wordt in het 

programma, zonder meer overgenomen wordt, zoals in overeenstemming met Lupton (1995). Deze 

intuïtieve hypothese wordt door Green en Clark (2013) benoemd als de narratieve transportatietheorie. De 

onderzoekers willen door middel van hetzelfde mechanisme bepaalde attitudes en gedragingen in 

mediarepresentatie tegenwerken (Green & Clark, 2013). Andere onderzoekers (Pirkis, Blood, Francis en 

McCallum, 2006) verklaren de sterke media-invloed door middel van framing-technieken waarbij 

personages met een mentale stoornis als anders dan “normale” mensen worden voorgesteld. Zo gaan tal van 

onderzoekers op zoek naar theorieën en modellen om de media-invloed te verklaren (Farnall en Smith, 

1999).  

Participanten uit beide focusgroepen spreken over verschillende negatieve gevolgen van media-

invloed, zoals het in stand houden en zelfs versterken van een stereotiep beeld over mentale problemen. 

Granello, Pauley en Carmichael (1999) merkten hierbij op dat de participanten die elektronische media 

(televisie, films en video) als belangrijkste bron van informatie aanhaalden, een negatievere kijk op 

personen met een mentale problematiek rapporteerden. Participanten die hun informatie daarentegen uit de 

krant of via persoonlijke ervaring haalden, gaven positievere attitudes aan. Met de recente opkomst en 

potentieel grotere impact van sociale netwerksites (Fogg, 2008; Moreno, Kota, Schoohs & Whitehill, 2013; 
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Ofcom, 2015; Paradise en Sullivan, 2012), moet het onderzoek naar de effecten van verschillende 

mediakanalen verder uitgebreid worden. Een volgend negatief effect, die deelnemers met een ervaring van 

burn-out aanhalen, is de “hype” rond burn-out. Volgens Gupta (2007) nemen leken inderdaad vaker termen 

zoals “depressie” in de mond. Zij ervaarden echter dat de algemene bekendheid van burn-out ervoor zorgde 

dat buitenstaanders meer achterdocht toonden en zich minder begripvol opstelden wanneer ze voor hun 

burn-out uitkwamen. Verder vinden sommige deelnemers het moeilijk dat enkel creatieve mensen 

uitkomen voor een depressie. Zij hebben echter een talent en in vergelijking daarmee hebben verschillende 

deelnemers het gevoel nergens in uit te blinken. Ook Greenberg (2003) bekritiseert films die het psychisch 

lijden van creatieve en bekende personen in beeld brengen. Dit laat namelijk uitschijnen dat enkel mensen 

met een psychisch probleem die een bijzondere gave hebben, kunnen triomferen in het leven. Eenzelfde 

vergelijking maken de deelnemers wanneer ze het effect van het sociale medianetwerk “Facebook” 

beschrijven. Op Facebook lijkt enkel plaats te zijn voor positieve, uitzonderlijke ervaringen. Wanneer je 

jezelf niet goed voelt, lijkt je eigen leven nog minder waard, redeneneren de participanten. Via het het 

mediapraktijkmodel van Brown (2000) is het tot op zekere hoogte mogelijk zicht te krijgen op een 

mogelijke dynamiek die hier speelt. Het model legt namelijk uit hoe gebruikers kiezen voor en interageren 

met een medium gebaseerd op wie ze (willen) zijn op dat moment (Brown, 2000). Facebook maakt het 

mogelijk om een online identiteit aan te nemen die je ontwikkelt via feedback van anderen in de vorm van 

opmerkingen en “likes” op foto’s. Dit geeft een unieke multimedia kijk op jezelf (Moreno, Kota & 

Whitehill, 2013), maar geeft allesbehalve de dagelijkse realiteit weer, benadrukken de deelnemers. De 

kloof die hierdoor ontstaat, kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van jongeren, merkt de 

meerderheid van de deelnemers op. In de eerste focusgroep bemerken de participanten verder dat mensen 

minder snel voor een psychisch probleem zullen uitkomen als bekende mensen er ook mee uitgelachen 

worden, overeenkomstig met Griffiths, Jorm en Christensen (2006). Ten slotte kan media-invloed er ook 

toe leiden dat mensen bepaald (negatief) gedrag gaan nabootsen, bemerken de participanten uit de huidige 

studie. In lijn met Pirkis en Blood (2001) en Stack (2000) zien deelnemers een verband tussen fictionele 

berichtgeving over suïcide of berichtgeving over zelfmoord van een beroemd persoon aan de ene kant en 

zelfmoord in de bevolking aan de andere kant.   

Naast heel wat negatieve effecten van media-invloed, komen echter ook enkele positieve gevolgen 

aan bod tijdens de focusgroepen. Zo kan media bijvoorbeeld het debat rond mentale problemen openen, 

vertellen de participanten. Depressie kan hierdoor stilaan uit de taboesfeer komen. Tijdens een depressieve 

periode ontwijken de participanten allerlei mediakanalen. Boeken en voornamelijk het internet kunnen 

echter wel een hulp zijn bij het genezingsproces. Deelnemers geven aan dat ze zelf diagnoses en 

behandelingen opzoeken op het internet en via blogs van andere lotgenoten op nieuwe ideeën komen. Dit 

ondersteunt de stelling van Berger, Wagner en Baker (2005) dat mensen die kampen met gestigmatiseerde 
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ziektes, hulp en informatie mogelijks kunnen ontwijken, maar internet als bron van gezondheidsinformatie 

gebruiken. Berger en zijn collega’s (2005) geven echter aan dat het moeilijk is om kwaliteitsvolle 

informatie op het internet te vinden. De leden van de eerste focusgroep wijzen ook op het gevaar dat alles 

op het internet te vinden is, zelfs technieken om zelfmoord te plegen. Ook bij nazorg kunnen media ten 

slotte een hulp zijn. Door te lezen of te horen over mentale problemen, blijven de deelnemers bewust van 

hun eigen kwetsbaarheid, vertellen ze.  

Verder bemerken de leden van de focusgroepen dat media een reflectie is van de huidige 

maatschappij. De impact van media moet bijgevolg gerelativeerd worden. Enkele participanten menen dat 

niet de media, maar wel mensen zelf mentale problemen stigmatiseren. Media spelen vervolgens in op wat 

mensen graag hebben en dus verkoopt. Allen en Nairn (1997) zijn ervan overtuigd dat de hoge concentratie 

van criminaliteit en geweld in artikels die gaan over mentale problemen, niets te maken hebben met een 

gebrek aan informatie aan de kant van de journalist. Daarentegen wordt er bericht volgens het idee dat 

sensatie verkoopt. Op deze manier werkt de mediaberichtgeving volgens het principe van vraag en aanbod, 

zoals een deelnemer in de eerste focusgroep opmerkt.  

Ten derde zijn mensen allesbehalve passieve ontvangers en kiest men media die bij eigen 

overtuigingen passen. De leden van de focusgroepen merken daarbij op dat ze voor hun eigen ervaring met 

depressie ook geen speciale aandacht toonden voor berichten omtrent mentale problemen. Vanwege 

herkenning zullen ze echter sneller een bericht over depressie opvangen, vertellen ze. 

 

Het derde en laatste hoofdthema betreft een vooruitblik van de deelnemers (cf. “mogelijkheden: 

mens én media”). De combinatie van massamedia die respectvol en duidelijk over mentale problemen 

berichten met ervaringsdeskundigen die uitkomen voor mentale problemen, zou al heel wat verandering 

met zich kunnen meebrengen, aldus de deelnemers. Toch blijven er uitdagingen spelen: depressie kan je 

moeilijk overbrengen, volgens de participanten, en de verschillende theorieën over depressie en burn-out 

maken het verder erg verwarrend. 

Aangezien mensen die kampen met een gestigmatiseerde ziekte of problematiek, minder 

gemakkelijk de weg naar professionele hulpverlening vinden (Jorm, 2000) en vaker het internet gebruiken 

op zoek naar gezondheidsinformatie (Berger, Wagner en Baker, 2005), belicht Jorm (2000) “Mental Health 

Literacy” (MHL). Hij ijvert op die manier voor een online ondersteuning van zelfhulpvaardigheden. Net 

zoals Schomerus et al. (2012) menen de deelnemers uit de huidige studie dat een toegankelijke 

wetenschappelijke uitleg over mentale problemen en sepcifiek depressie niet alleen de algemene kennis zou 

verhogen, maar ook het pessimisme dat er aan gelinkt wordt, verminderen. Daarnaast hopen de 

participanten dat massamedia op die manier mensen in staat stelt psychische problemen op tijd te 

detecteren in hun omgeving en door te verwijzen naar professionele hulpverlening of zelfhulpgroepen. 
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Byrne (1997) stelt verder dat de opstart van een voorziening met mentale gezondheidsinformatie (“mental 

health information service”) zowel kan tegemoet komen aan de drang om snel informatie te krijgen als 

correct te kunnen reageren op ongunstige artikels. Dat massamedia hier een grote bijdrage aan kan leveren, 

ondersteunen studies waarbij aangetoond werd dat anti-stigma campagnes de attitudes op een positieve 

manier beînvloedt hebben (Londen & Evans-Lacko, 2010; Quinn, Shulman, Knifton & Byrne, 2011; 

Reavley & Jorm, 2012; Schomerus et al., 2012). Daarnaast bemerkten Thornton en Wahl (1996) dat 

correcte informatie het effect van negatieve berichtgeving kan verzachten. Bijkomend verwachten de 

deelnemers van het huidig onderzoek dat mensen sneller een bericht betreffende mentale problemen zouden 

bekijken indien ze iemand kennen in hun omgeving die kampt met gelijkaardige problemen. In 

overeenstemming met enkele andere onderzoekers (Addison & Thorpe, 2004; Granello, Pauley en 

Carmichael, 1999) menen de participanten verder dat het kennen van iemand en/of accurate kennis in 

verband staat met positievere attitudes. Bracken en Thomas (2004) stellen dat de invulling van de 

hulpverlening grondig gewijzigd is sinds de opkomst van de consumptiemaatschappij, het toegenomen 

belang van de media en de globalisering. Een voorbeeld hiervan is het fenomeen van de “user-movement” 

of “psychiatric survivors movement”. Deze beweging refereert naar verschillende groepen en organisaties 

bestaande uit mensen die een psychiatrische behandeling gevolgd hebben. Hoewel er ook groepen bestaan 

die gelukkig zijn met de medische omkadering van hun problemen, gaan andere groepen in tegen het 

gebruik van diagnostische labels. Ze passen een praktijk van zelfhulp toe zonder het gebruik van 

metanarratieven over gezondheid en ziekte, maar in de plaats hiervan een veelheid aan perspectieven onder 

het motto “alles gaat”. Deze beweging vormt een substantiële uitdaging voor de psychiatrie (Bracken & 

Thomas, 2004). Ook al zijn sociale netwerksites niet ontworpen om educatief te zijn. Toch kunnen ze wel 

een positieve bijdrage leveren wanneer ze correct ingezet worden (Friesen & Lowe, 2012; Moreno, Kota & 

Whitehill, 2013). De steun en anonimiteit op sociale netwerksites, zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen 

worden bij het promoten van mentale gezondheid en zelfhulpgroepen (Singleton, Abeles & Smith, 2016). 

Ten slotte ijveren onderzoekers, zoals Jones en Harwood (2009) voor een samenwerking tussen de mentale 

gezondheidszorg, filmmakers en journalisten. Specifiek therapeuten woorden aangesproken op een 

maatschappelijk engagement (Orchowski, Spickard & McNamara, 2006). Therapeuten zouden op de 

hoogte moeten zijn van de mediaberichtgeving omtrent mentale problemen zodanig dat ze hier op een 

correcte manier over in gesprek kunnen gaan met hun cliënten. Daarbij kunnen mediakanalen ook ingezet 

worden in therapie, zoals Karlinsky (2003) voorstelt of gebruikt worden in de opleiding van klinisch 

psychologen (Anderson, 1992; Toman & Rak, 2000). 

 

De huidige studie kende enkele limitaties. Twee focusgroepen, met in totaal 9 deelnemers, betreft 

een kleine steekproef. Het is mogelijk dat een grotere steekproef andere onderwerpen zou behandeld 
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hebben. Toch was de steekproef voldoende groot om de focusgroepen te laten doorgaan en werd diverse en 

relevante informatie verkregen. Het zou verder interessant zijn focusgroepen te organiseren met mensen die 

geen kennis van of ervaring met een mentale problematiek hebben. Hoe kijken zij naar mediaberichtgeving 

omtrent mentale problemen en wat hebben ze opgestoken van media over mentale problemen? In 

focusgroepen met hulpverleners kan daarnaast gepeild worden naar hun ervaring met mediaberichtgeving 

omtrent mentale problemen, of ze een invloed ervaren op zichzelf en/of hun cliënten en wat ze eventueel 

veranderd zouden willen zien. Focusgroepen met familieleden van mensen die kampen met mentale 

problemen zouden mogelijk nog andere discussieonderwerpen kunnen aanbrengen. Bij een kwalitatieve 

studie is de onderzoeker zijn eigen onderzoeksmedium. Dit werd echter opgevangen door middel van 

intervisie met een tweede onderzoeker. De onderzoeksvragen werden exploratief en beschrijvend benaderd, 

zonder te veel vanuit de interpretatie van de onderzoeker te vertrekken.  

De sterkte van de huidige studie bevindt zich in de keuze van de dataverzamelingsmethode, 

namelijk focusgroepen. De leden van de focusgroepen vertrokken vanuit een gedeelde ervaring van 

depressie of burn-out, maar verschilden in geslacht, leeftijd, ernst van de problematiek en 

hulpverleningssituatie. Bij een dergelijk bediscussieerd onderwerp als mediaberichtgeving omtrent 

depressie is het element van de groepsdiscussie en de co-constructie van betekenis een bijkomend voordeel. 

In een focusgroep van mensen met een gelijkaardige ervaring, kan er meer bekomen worden dan in aparte 

interviews.  

Of de media een rol moet spelen in het informeren van de bevolking en destigmatiseren van 

gezondheidskwesties, is een ethisch vraagstuk. De huidige studie ijvert echter voor een belangrijke bijdrage 

van massamedia. Aangezien media en maatschappij sterk op elkaar inwerken en beide getuigen van stigma 

tegenover mentale problemen, dienen er richtlijnen opgesteld te worden voor zowel media als 

maatschappij. Aan de ene kant kunnen nationale acties destigmatisatie van mentale problemen promoten.  

Anderzijds moet er ook controle uitgevoerd worden op de gevaarlijke zijde van mediaberichtgeving, zoals 

het romantiseren van mentale problemen. Verder kan er ook gezocht worden naar manieren waarop sociale 

media positief kan ingezet worden.  

Internet is, ondanks dat het een vrij nieuw fenomeen is, niet meer weg te denken uit onze 

maatschappij. Het is verder ook een veld waar nog erg veel onderzoek rond kan gebeuren. Er schuilen 

zowel een groot aantal gevaren als vele mogelijkheden in het gebruik van internet. Toekomstig onderzoek 

kan zich onder andere richten op de kwaliteit van websites omtrent mentale problemen. Nadien kunnen ook 

concrete adviezen uitgeschreven worden rond het gebruik van internetsites. Ten tweede is “Mental Health 

Literacy” een belangrijke nieuwe onderzoekslijn. Adviezen opstellen naar mediaberichtgeving toe omtrent 

mentale problemen en wetenschappelijke literatuur in toegankelijke bewoording beschikbaar stellen voor 

journalisten zijn enkele onderwerpen die hier onderzocht kunnen worden. Specifiek onderzoek, ten slotte, 
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naar het positief gebruiken van sociale media kan nieuwe antwoorden en verdiepende vragen aan het licht 

brengen.  

 
Conclusie 

Depressie is een veelbesproken fenomeen, zowel in wetenschappelijke als in lekenliteratuur. Media blijken 

daarbij veruit de belangrijkste informatiebronnen te zijn van gezondheidsproblemen en beïnvloeden op die 

manier de attitudes van hun gebruikers. De huidige studie bevraagt de subjectieve ervaring van 

mediaberichtgeving omtrent mentale problemen bij mensen die vroeger gekampt hebben met depressie. Als 

eerste exploratie in een Vlaamse context werden focusgroepen georganiseerd, waar nadien een thematische 

analyse op werd toegepast. Bevindingen tonen aan dat deelnemers getuigen van een erg gemengde ervaring 

met mediaberichtgeving. Ze spreken voornamelijk over een stigmatiserende voorstelling, met kwalijke 

gevolgen van dien. Toch lijkt depressie ook meer bespreekbaar en denken de deelnemers na over het 

positief inzetten van mediaberichtgeving. Inzicht in de subjectieve ervaring van mediaberichtgeving kan 

richtlijnen geven voor het positief gebruiken van media en hoe om te gaan met berichtgeving omtrent 

mentale problemen in therapie.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Codeboom Thematische Analyse 

 

Tabel 2; Hoofdthema 1, “Gemengde ervaring” 

 

I. Uiteenlopende representaties 

1. Stigma in berichtgeving 

1.1 Geweld gekoppeld aan depressie 

1.2 Spotten met mentale problemen 

1.3 Sensatiezucht 

1.4 Onethische houding media 

1.5 Gebrek aan sociale beeldvorming 

2. Authentiek weergave 

2.1 Waarheidsgetrouwe beeldvorming 

2.2 Objectief 

2.3 Respectvol 

2.4 Aangenaam gebracht 

2.5 Nuance: “uitkomen voor” versus “uitpakken met” depressie 

II. Gemiste kans media 

1. Beperkt aanbod 

1.1 Teveel becijferd 

1.2 Begrijpbare wetenschappelijke uitleg mist 

1.3 Beperkt in onderwerpen 

2. Ontbreken van diepgang 

2.1 Verkoopcijfers belangrijker dan kwaliteit 

2.2 Geen kennis van zaken 

2.3 Te kort aan bod 

2.4 Gebrek aan persoonlijke verhalen 

2.5 Diagnose en behandeling eenzijdig benaderd 

III. Waardevolle berichtgeving 

1. Persoonlijke ervaringen 

1.1 Verschillende verhalen en meningen 

1.2 Herkenning zoeken 
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1.3 Oplossingen waar je zelf vat op hebt 

1.4 Terugkoppeling naar zichzelf 

1.5 Troost dat je niet alleen bent 

1.6 Nuance: zelfbeklag irriteert 

2. Informatieve berichten 

2.1 Diepgang 

2.2 Gericht op oplossingen 

3. Recente positieve evolutie 

3.1 Meer zaken bespreekbaar in de media 

3.2 Beeldvorming behandelingen aan het veranderen 

3.3 Aandacht voor kinderdepressie 

 

 

Tabel 3; Hoofdthema 2, “Wederzijdse beïnvloeding media en maatschappij” 

 

I. Gemengde invloed op perceptie 

1. Negatieve gevolgen 

1.1 Burn-out en depressie ongeloofwaardig door hype 

1.2 Negatief effect op mensen met mentale problemen 

1.3 Sociale media, een nepwereld 

2. Positieve gevolgen 

2.1 Maatschappelijk debat openen 

2.2 Minder taboe 

2.3 Hulp bij genezingsproces 

II. Media een reflectie van de maatschappij 

1. Niet media, maar mensen stigmatiserend 

2. Vraag en aanbod 

III. Mens als actieve lezer 

1. Vanuit ervaring meer aandacht voor berichtgeving 
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Tabel 4; Hoofdthema 3, “Mogelijkheden: mens én media” 

 

I. Belangrijke rol massamedia 

1. Groot bereik 

2. Forum bieden 

3. Detectie in omgeving 

4. Nood aan authentiekere beeldvorming depressie 

II. Zelf uitkomen voor mentale problemen 

1. Anderen aan het denken zetten 

III. Blijvende uitdagingen 

1. Overgangsfase 

2. Uitdagingen op verschillende niveaus 

 


