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psychische problemen?

Bent u respectloos behandeld of kreeg u te maken met onbehoorlilke of neerbuigende
opmerkingenl

Bent u gedwonten geweest de voorgeschreven behandeling te aanvaardenl

Heeft u begriipelijke informatie gekregen over de risico's en bijwerkingen van geneesmiddelen
en over alternatieve behandelmethodes?

Werd u piinbestrilding,verdoving ofsteriel verband onthouden nadat u zich (zelf) had beschadigd?

Heeft u een situatie meegemaakt waarin gelachen werd om uw verzoek om gebruik te
kunnen maken van gezondheidszorg of rechtsbijstand?

Heeft u psychofarmaca gekregen voor redenen van niet-medische aard,teneinde u rustig te
krijgen en in het gareel te houden?

Bent u aangesproken op een discriminerende manier,werd u bijvoorbeeld bij uw voornaam
aangesproken terwijl u het gevoel had dat het niet het goede moment daarvoor was?

Werd uw verzoek om inzage in uw eigen medische dossier afgewezen?

Werden uw naasten of andere mantelzorgers op een discriminerende manier behandeld?



Belangrij kste bevi ndingen
met betrekking tot pesten en
discriminatie in-de gözondheidszorg

In alle landen van Europa worden mensen met problemen op het gebied van de geestelijke
gezondheid gediscr imineerd,wat betekent dat  z i j  worden behandeld op een minder gunst ige manier
dan mensen met somatische klachten.

I Lichamelijke problemen worden niet serieus genomen, maar toegeschreven aan psychische problemen.

I Psychofarmaca worden voorgeschreven zonder dat er sprake is van toestemming na voldoende
informatie

I Klachten worden afgedaan als onderdeel van het ziektebeeld.

n Het recht om uw eigen dossier in te zien wordt u ontzegd.

I Patiönten worden bedreigd met ontslag, afzondering, gedwongen behandeling of het verhogen
van de dosis psychofarmaca indien zij niet instemmen met de aangeboden behandeling.

Daarom hebben Mental Health Europe, haar partners en betrokken deskundigen, een Europees
project uitgevoerd om bij te dragen aan meer bewustwording over discriminatie waar mensen met
problemen van psychische aard mee te maken hebben in hun contact met de gezondheidszorg en
om strategieön te bevorderen om discriminatie te bestrijden.

Info: voor meer informatie kunt u contact oDnemen met
Mental Health Europe, Clovislaan 7, B- 1000 Brussel, Belgiö
e-mai l :  in fo@mhe-sme.org

website: http://wwwmhe-sme.org

Informatie over het programma van de Europese Commissie over Grondrechten en anti-discdminatie
(dwz het jaarverslag 2003) kan gratis verkregen worden op het volgende adres: Europese
[ommissie, Directoraat Generaal voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Unit D4, B-1049 Brussel,
of op het Internet http://ww.stop.discrimination.info


