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Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
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Algemene toelichting & legena bij tabellen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dit tabellenboek zijn alle aantallen en percentages van de peiling over mensenrechten van het panel Psychisch Gezien terug te vinden.
Deze peiling is in het najaar van 2015 uitgezet onder alle panelleden waarvan het e-mailadres bekend was.

Aantallen ten tijde van de achtste peiling
(2015)

Aantal deelnemers

Totaal aantal benaderde panelleden

Respons

901

1542

58

%

=

percentage

n

=

het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft

N

=

het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd

M

=

gemiddelde

SD

=

standaarddeviatie

Min

=

minimum

Max

=

maximum

Modus =

waarde die het vaakst voorkomt

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 1 – Mensenrechten algemeen
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 1

Bij welke mensenrechten is de achterstand van mensen met
ernstige/aanhoudende psychische problemen vergeleken met
andere mensen in Nederland het grootst? Ofwel; welke mensenrechten moeten volgens u beter beschermd worden door onder
andere de overheid? Maximaal drie rechten aanvinken (N=901)
n (%)

0 Er is geen achterstand. De rechten van mensen met ernstige / aanhoudende
psychische problemen hoeven niet beter beschermd te worden
1 Alle mensen zijn vrij en gelijkwaardig

220 (24,4)

2 Het verbod op discriminatie

229 (25,4)

3 Het recht op leven (in vrijheid en veiligheid)

152 (16,9)

62 (6,9)

4 Verbod op slavernij

25 (2,8)

5 Verbod op marteling (niemand heeft het recht je pijn te doen of te martelen)

63 (7,0)

6 Iedereen mag zich beroepen op de wet

62 (6,9)

7 De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen gelijke bescherming bieden

144 (16,0)

8 Recht op rechtshulp als je onrecht is aangedaan

106 (11,8)

9 Verbod op willekeurige arrestatie, opsluiting of uitzetting

64 (7,1)

10 Het recht op een eerlijk proces

65 (7,2)

11 Men is onschuldig tenzij iemands schuld is bewezen

38 (4,2)

12 Recht op privacy

202 (22,4)

13 Recht om zich vrij te verplaatsen (vrijheid om te gaan en staan waar je wilt)

34 (3,8)

14 Recht om asiel te vragen (bij onveiligheid in eigen land)

30 (3,3)

15 Recht op een nationaliteit (recht om tot een land te behoren)

4 (0,4)

16 Recht om te trouwen en gezin te stichten

15 (1,7)

17 Het recht op eigendom (niemand mag dingen zonder goede reden afpakken)

31 (3,4)

18 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

65 (7,2)

19 Vrijheid van meningsuiting

104 (11,5)

20 Vrijheid van vereniging en vergadering

10 (1,1)

21 Kiesrecht voor politieke functies

10 (1,1)

22 Het recht op economische, culturele en sociale voorzieningen in je land

60 (6,7)

23 Het recht om arbeid te verrichten

110 (12,2)

24 Recht op rust en vrije tijd

65 (7,2)

25 Recht op een bestaansminimum

278 (30,9)

26 Het recht op onderwijs

56 (6,2)

27 Recht om deel te nemen aan het culturele leven

46 (5,1)

Tabel 1.b

Aantal mensenrechten met achterstand/betere bescherming nodig
Min

Max
*

Modus

Gemiddelde

Totaal

N

n

n

n

M (SD)

n

839

1

3

3

2,7 (0,6)

2288

* Respondenten konden maximaal 3 rechten aanvinken
Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal
aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min =
minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.

4

Tabel 2

Wilt u hieronder aangeven welk mensenrecht bij u wel eens is
geschonden? Meerdere antwoorden mogelijk (N=828)
n (%)

0 Geen, mijn mensenrechten zijn niet geschonden

260 (31,4)

1 Alle mensen zijn vrij en gelijkwaardig

143 (17,3)

2 Het verbod op discriminatie

182 (22,0)

3 Het recht op leven (in vrijheid en veiligheid)

88 (10,6)

4 Verbod op slavernij

13 (1,6)

5 Verbod op marteling (niemand heeft het recht je pijn te doen of te martelen)

63 (7,6)

6 Iedereen mag zich beroepen op de wet

30 (3,6)

7 De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen gelijke bescherming bieden

67 (8,1)

8 Recht op rechtshulp als je onrecht is aangedaan

78 (9,4)

9 Verbod op willekeurige arrestatie, opsluiting of uitzetting

48 (5,8)

10 Het recht op een eerlijk proces

55 (6,6)

11 Men is onschuldig tenzij iemands schuld is bewezen

37 (4,5)

12 Recht op privacy

198 (23,9)

13 Recht om zich vrij te verplaatsen (vrijheid om te gaan en staan waar je wilt)

80 (9,7)

14 Recht om asiel te vragen (bij onveiligheid in eigen land)

3 (0,4)

15 Recht op een nationaliteit (recht om tot een land te behoren)

4 (0,5)

16 Recht om te trouwen en gezin te stichten

7 (0,8)

17 Het recht op eigendom (niemand mag dingen zonder goede reden afpakken)
18 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

60 (7,2)
33 (4,0)

19 Vrijheid van meningsuiting

83 (10,0)

20 Vrijheid van vereniging en vergadering

14 (1,7)

21 Kiesrecht voor politieke functies

4 (0,5)

22 Het recht op economische, culturele en sociale voorzieningen in je land

30 (3,6)

23 Het recht om arbeid te verrichten

73 (8,8)

24 Recht op rust en vrije tijd

92 (11,1)

25 Recht op een bestaansminimum

81 (9,8)

26 Het recht op onderwijs

35 (4,2)

27 Recht om deel te nemen aan het culturele leven

21 (2,5)

Tabel 2.b

Aantal geschonden mensenrechten
Min

Max

Modus

Gemiddelde

Totaal

N

n

n

n

M (SD)

n

568

1

27

1

2,9 (2,3)

1622

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal
aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd; M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min =
minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 2 – Mensenrecht: verbod op discriminatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 3

Bent u wel eens gediscrimineerd of achtergesteld op het gebied van participatie vanwege uw psychische
problemen?
Ja

Nee

Niet van
toepassing

N

n (%)

n (%)

n (%)

Bij het vinden van vrijwilligerswerk

885

140 (15,8)

562 (63,5)

183 (20,7)

Bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk

885

133 (15,0)

557 (62,9)

195 (22,0)

Bij het vinden van betaald werk

885

344 (38,9)

293 (33,1)

248 (28,0)

Bij het uitvoeren van betaald werk / op het werk

885

303 (34,2)

326 (36,8)

256 (28,9)

Bij het toegelaten worden tot een training of opleiding

885

128 (14,5)

511 (57,7)

246 (27,8)

Bij het volgen van een training of opleiding

885

126 (14,2)

503 (56,8)

256 (28,9)

Bij het vinden van een woning

885

85 (9,6)

588 (66,4)

212 (24,0)

Bij het behouden van een woning

885

67 (7,6)

590 (66,7

228 (25,8)

Totaal op het gebied van participatie

885

555 (62,7)

-

-

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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Tabel 4

Bent u in andere situaties wel eens gediscrimineerd of achtergesteld vanwege uw psychische problemen?
Meerdere antwoorden mogelijk
N

n (%)

Nee

884

344 (38,9)

Ja

884

540 (61,1)

Ja, in winkels of supermarkten

884

54 (6,1)

Ja, in het openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram)

884

33 (3,7)

Ja, in mijn eigen buurt

884

144 (16,3)

Ja, in het buurthuis

884

13 (1,5)

Ja, bij een sport- of hobbyvereniging

884

62 (7,0)

Ja, in uitgaansgelegenheden zoals een café of restaurant

884

50 (5,7)

Ja, bij de huisarts of apotheek

884

138 (15,6)

Ja, in het ziekenhuis

884

139 (15,7)

Ja, binnen de geestelijke gezondheidszorg

884

207 (23,4)

Ja, bij een uitzendbureau of reïntegratiebureau

884

64 (7,2)

Ja, bij de bank of het postkantoor

884

19 (2,1)

Ja, bij de gemeente

884

56 (6,3)

Ja, bij het UWV

884

118 (13,3)

Ja, bij de politie

884

87 (9,8)

Ja, in een andere situatie, namelijk …

884

103 (11,7)

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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Tabel 4b

Aantal panelleden dat wel eens gediscrimineerd of achtergesteld is vanwege hun psychische problemen
(op basis van vraagstellingen tabel 3 en 4)
N

n (%)

884

689 (77,9)

Op het gebied van participatie OF in een andere situatie

884

283 (32,0)

Op het gebied van participatie EN in een andere situatie

884

406 (45,9)

Discriminatie vanwege psychische problemen

8

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.

Tabel 5

Heeft u om andere redenen wel eens te maken gehad met discriminatie? Meerdere antwoorden mogelijk
N

n (%)

Nee

880

520 (59,1)

Ja

880

360 (40,9)

Ja, op grond van seksuele geaardheid

880

77 (8,8)

Ja, op grond van huidskleur/afkomst

880

52 (5,9)

Ja, op grond van leeftijd

880

123 (14,0)

Ja, op grond van lichamelijke beperkingen

880

101 (11,5)

Ja, op grond van geloof (godsdienst of levensovertuiging)

880

66 (7,5)

Ja, op grond van iets anders, namelijk …

880

81 (9,2)

Tabel 5b

Aantal panelleden dat wel eens gediscrimineerd of achtergesteld is

Discriminatie

N

n (%)

880

722 (82,0)

Vanwege psychische problemen OF andere reden(en)

880

397 (45,1)

Vanwege psychische problemen EN andere reden(en)

880

325 (36,9)

Discriminatie ongeacht reden

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 3 – Stellingen over mensenrechten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 6

Mening over mensenrechten
Zeer mee
eens

Mee
Eens

Niet mee
eens, niet
mee
oneens

Mee
oneens

Zeer mee
oneens

N

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1.

Ik vind mensenrechten belangrijk

880

671 (76,3)

197 (22,4)

10 (1,1)

0 (0)

2 (0,2)

2.

Ik weet voor mijn gevoel genoeg over mensenrechten

880

119 (13,5)

376 (42,7)

274 (31,1)

100 (11,4)

11 (1,3)

3.

In Nederland zijn mensenrechten bij wet goed beschermd

880

73 (8,3)

393 (44,7)

291 (33,1)

112 (12,7)

11 (1,3)

880

219 (24,9)

342 (38,9)

254 (28,9)

60 (6,7)

5 (0,6)

880

58 (6,6)

220 (25,0)

363 (41,3)

203 (23,1)

36 (4,1)

4.
5.

Er zijn dringend acties nodig om de rechten van mensen
met psychische beperkingen te verbeteren
De rechten van de mens worden goed beschermd binnen de
geestelijke gezondheidszorg

Legenda: % = percentage; n = het aantal leden waarop een bepaald kenmerk betrekking heeft; N = het totaal aantal leden waarover een bepaald kenmerk is geanalyseerd;
M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; Min = minimum; Max = maximum; Modus = waarde die het vaakst voorkomt.
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