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Anita Hubner (41) is beteidsadviseur bij de GGZ. Ze zet zich actief in om
stigmatisering van psychische aandoeningen te verminderen. Ze sprak
Mark Rutte op 10 september 2014 op het congres Anders denken over
psychische aandoeningen'.
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"Op mijn 2lste kreeg ik door een
samenloop van omstandigheden -
:en r-erbroken relatie, mijn studie
-iep niet lekker en ik kampte met
r,nverwerkte zaken uit het verle
len - een psychose. Uiteindelijk
lacht ik dat ik met de overleden
zànger Kurt Cobain kon praten. lk
moest worden opgenomen. Tijdens
:nijn herstel kreeg ik het advies te
jroppen met mijn studie psychoio-
gie. Na een psychose kan niemand
:reer functioneren ais voorheen,
zei men. Dat r,veigerde ik te geloven.
-,\-aarom 

zou iemand met een
:s-r,chische aandoening niet kunnen
:erugveren? Ik ben het levende
:eri'ijs dat het kan, en dat liet ik zien
,rk. Ik ben psychologe geworden

=: heb van mijn eigen ervaringen
riin kracht gemaakt. Mijn missie
.. om anderen óók te helpen in
::chzelfte geloven. Het congres
",,,'ààÍop ik sprak was mijn coming-
:t, de eerste keer dat ik publieke-

:'k vertelde over mijn kwetsbaar-
..:id. -Not donevoor psychologen

=:- iuist ddt is rvaar de schoen
',.'ringt. Stigma's over ps_ychische
::.ndoeningen moeten weg. Ieder
:.:ns heeft zijn eigen issues, het is
- - e je ermee omgaat wat te1t. Ik

.=,oof niet in diagnoses, ik geloof
--.','eerkracht. De GGZ verandert
.=-eidelijk: ook vooraanstaande
:;..':hologen zijn open over hun

'. 'sen iret ee r-r psychische aandoening r,vcr-
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kwetsbaarheid. Toen ik met Mark
Rutte sprak, verwachtte ik een
formeel gesprek, maar het tegen-
deel bleek. We hadden een klik.
Ook hij gelooft in eigen kracht en
zeltredzaamheid, hoop hebben,
niet bij de pakken neerzitten. Het
congres heeft mijn loopbaan in een
stroomversnelling gebracht.
ïegenwoordig spreek ik op con-
gressen en geef ik beieidsadvies
aan GGZ-instellingen en bij de
overheid over hoe stigmatisering
aan te pakken. ik ben trots op het
feit dat ik van wat mij is overkomen
iets positiefs heb weten te maken,
een kracht om het systeem van
binnenuit te veranderen. ik heb
concrete ideeën over hoe we het
stigma op psvchische aandoenin-
gen nog beter kunnen bestrijden.
Wat dat betreft mag Mark me altijd
bellen. Omdat ik diverse kanten
ken - hulpvrager, huipverlener en
beleidsadviseur - en ik een goede
gesprekspartner op dit gebied ben,
denk ik dat ik echt verschil kan
maken."
www.about.me/anitahubner
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