
Anita Hubner: Vertel ik het wel of vertel ik het niet?- Omgaan met het stigma op 

psychische aandoeningen, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2021, ISBN: 9789024437986 

(Bipolair, Psychiatrie, Psychose, Hulpverleningsrelatie, Stigmatisering, ED)  
  

Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Hoe ga je om met het stigma op een psychische aandoening? 

‘Wie eenmaal een psychose heeft gehad wordt nooit meer beter’, zei de psychiater tegen 

de 21-jarige psychologiestudent Anita Hubner. ‘Je kunt beter je studie opgeven, begeleid 

gaan wonen en je richten op vrijwilligerswerk.’ Als Anita toen naar haar psychiater had 

geluisterd, was ze nooit psycholoog geworden. Inmiddels zijn de inzichten over de 

mogelijkheden van mensen die leven met een psychische aandoening veranderd: 

deelnemen aan de maatschappij, zelfstandig wonen en werken, dat is het doel. Maar nog 

steeds worden mensen die bijvoorbeeld een psychose hebben gehad in het beste geval 

gezien als kwetsbaar en in het slechtste geval als gevaarlijk. Dus wat vertel je als je gaat 

solliciteren? Wat vertel je tijdens een eerste, een tweede of een derde date? 

 

Tips en adviezen over omgaan met (zelf)stigma 

Anita Hubner beschrijft in dit boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet stapsgewijs hoe 

je die vragen voor jezelf kunt beantwoorden en hoe je kunt omgaan met het stigma dat 

vastzit aan een psychische aandoening. Het is namelijk niet alleen de maatschappij die 

stigmatiseert. Veel mensen met een psychische aandoening veroordelen zichzelf en 

hebben bestaande stigma’s verinnerlijkt. Hubner geeft tips en adviezen, zorgt voor 

herkenning en biedt hoop. Het boek is natuurlijk geschreven voor mensen die zelf een 

psychische aandoening hebben (gehad), maar het is zeker ook leerzaam voor hun 

naasten en hun behandelaars. 
 

Over de auteur:  

Anita Hubner is psycholoog. Zij heeft zich in toenemende mate toegelegd op het 

tegengaan van het stigma op psychische aandoeningen. Steeds vaker werd zij gevraagd 

als spreker en adviseur. Vanaf 2016 heeft zij haar bedrijf opgericht en ze geeft lezingen 

en trainingen in binnen- en buitenland. Ze geeft advies bij het College voor de Rechten 

van de Mens inzake het VN Verdrag Handicap als lid van de klankbordgroep. Voor de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid werkte ze mee aan een onderzoek naar de zorg en 

veiligheid voor kwetsbare burgers met een ernstig psychiatrische beperking. Anita was 

in 2016 winnaar in de ondernemerswedstrijd ‘Alleen talent telt’. Zij pitchte daar haar 

businesscase over hoe zij 40.000 mensen met een psychische aandoening aan een baan 

helpt. 

 

Meer over Hubner op https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8778_Hubner en 

https://anitahubner.nl/boek/  

 

Inzien: 

https://www.boompsychologie.nl/scripts/pdf-viewer.php?media=26110  

https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8778_Hubner
https://anitahubner.nl/boek/
https://www.boompsychologie.nl/scripts/pdf-viewer.php?media=26110


 

Extra/Recensies:  

"Wat goed, dat er nu een boek is, wat wel of niet open zijn over een psychische 

aandoening op zo duidelijke manier bespreekt! Het goede antwoord bestaat niet, maar 

dit boek helpt zeker je gedachten te vormen." - Menno Oosterhoff, psychiater, schrijver 

en spreker en open over zijn eigen dwangstoornis 

https://www.trouw.nl/zorg/het-stigma-op-psychische-problemen-is-nog-steeds-een-

groot-probleem~bbb1bc89/  

https://clienteninformatiepunt.nl/2021/03/15/boekrecensie/  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5214344/daten-psychische-

aandoening-bipolaire-stoornis-anita-hubner  
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