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Samenvatting – Dutch Summary 
	  

Mensen met een  gestigmatiseerde identiteit hebben een verhoogd risico om 
gediscrimineerd te worden of met vooroordelen te maken te krijgen. Concreet kan dit 
betekenen dat de persoon in kwestie benadeeld wordt bij een sollicitatieprocedure, of 
met sociale uitsluiting te maken krijgt vanwege een gebrek aan begrip in zijn of haar 
omgeving. Stigma theory leert ons dat individuen die dit soort negatieve gevolgen 
willen vermijden er voor kiezen om deze identiteit geheim te houden. Een voorwaarde 
hiervoor is uiteraard dat de gestigmatiseerde identiteit te verbergen valt. 

Het verbergen van een gestigmatiseerde identiteit kan zowel positieve als 
negatieve gevolgen hebben. Enerzijds kan het verbergen van de identiteit er voor 
zorgen dat het individu minder snel in aanraking komt met discriminatie of 
vooroordelen. Anderzijds kan het verbergen van de identiteit tot andere negatieve 
gevolgen leiden, zoals een gebrek aan zelfacceptatie of stress. Dit laatste kan 
vervolgen leiden tot psychische problemen die een negatieve invloed hebben op het 
welzijn van het individu.  

De mate waarin, alsmede de manier waarop, een persoon met een 
gestigmatiseerde identiteit ervoor kiest om deze identiteit voor de omgeving te 
verbergen staat bekend als identity management. Mensen met een degeneratieve 
oogaandoening zijn een interessante groep om identity management te onderzoeken. 
Individuen met een dergelijke aandoening kunnen ervan uit gaan dat hun 
gezichtsvermogen zal gaan verslechteren, maar het is onduidelijk op welke termijn 
deze verslechtering zal optreden. Aangezien mensen met deze diagnose zich vaak 
bewust zijn van de negatieve gevolgen van stigmatisering kunnen ze er voor kiezen 
om in eerste instantie de aandoening - en daarmee hun gestigmatiseerde identiteit - te 
verbergen. Echter, naarmate hun gezichtsvermogen verslechtert en het lastiger wordt 
om de aandoening te verbergen kunnen individuen zich gedwongen voelen om hun 
identiteit voor de omgeving (tot op zekere hoogte) aan te passen. Dit betekent dat het 
individu wordt gedwongen om zijn of haar identity management te heroverwegen.  

In dit proefschrift wordt voornamelijk identity management in de context van de 
werkplek onderzocht. Deze omgeving is relevant vanwege de hoge mate van 
discriminatie die er plaatsvindt ten aanzien van individuen met visuele beperkingen. 
In het algemeen ervaren mensen met dit soort beperkingen dat ze minder kansen 
hebben op het werk. De ervaringen van individuen die deze visuele beperking hebben 
- maar bij wie deze (nog) niet opvalt - zijn in het bijzonder van belang, omdat zij er 
voor kunnen kiezen om hun beperking op de werkplek verborgen te houden. Het 
onderzoeken van de werkplek als context is ook belangrijk vanwege het feit dat de 
positieve effecten die mensen met een visuele beperking toeschrijven aan hun 
verhullende gedrag gepaard kunnen gaan met hoge kosten. Deze kosten hebben 
betrekking op het psychische welzijn van het individu, maar kunnen ook fysiek van 
aard zijn wanneer het gebruik van hulpmiddelen wordt vermeden.  

141

NL



	  

Dit proefschrift bestaat uit verschillende studies. Het doel van Hoofdstukken 2 tot 
en met 5 is om de uitdagingen en successen waarmee volwassenen met een 
degeneratieve oogaandoening te maken krijgen te identificeren en te onderzoeken in 
relatie tot hun onzichtbare gestigmatiseerde identiteit. Binnen het kader van hun 
identity management zijn verbanden blootgelegd tussen de gedragspatronen van deze 
individuen en hun mate van succes om een visuele beperking te verbergen, of juist te 
onthullen. Daarnaast is onderzocht hoe het verbergen van een visuele beperking zowel 
de gevolgde carrièrepaden als het algehele welzijn van het individu beïnvloedt. Naast 
het bestuderen van de arbeidsmarkt voor mensen met een gestigmatiseerde identiteit 
is het tweede doel van dit proefschrift om inzicht te verkrijgen in de contacten tussen 
individuen met degeneratieve oogaandoeningen. Concreet is in kaart gebracht welke 
factoren de tevredenheid over contact met lotgenoten beïnvloeden en hoe dit 
gerelateerd is aan het welzijn van het individu.  

Vanwege het beperkte aantal studies dat tot op heden is verricht naar individuen 
met degeneratieve oogziekten is het onderzoek voor dit proefschrift gedeeltelijk 
exploratief. Zo zijn de resultaten die staan beschreven in Hoofdstukken 2 en 4 op 
inductieve wijze verkregen en kwalitatief van aard. De data voor deze hoofdstukken 
komen uit interviews met werkende respondenten die een degeneratieve 
oogaandoening hebben. De nadruk in de interviews lag op de levensloop van deze 
mensen. Voor het onderzoek in Hoofdstukken 3 en 5 is gebruik gemaakt van een 
mixed-methods benadering. Deze aanpak betekent dat in deze studies kwalitatieve 
data met kwantitatieve enquête-data zijns gecombineerd. De enquêtes zijn afgenomen 
bij volwassen respondenten met een degeneratieve oogaandoening.   

De studies uit dit proefschrift (weergegeven in Hoofdstukken 2 tot en met 5) zijn 
samengevat in Hoofdstuk 6. Uit de studies kunnen twee overkoepelende conclusies 
worden getrokken. Ten eerste kan worden geconcludeerd dat identiteit en identity 
management een belangrijke rol vervullen voor mensen met degeneratieve 
oogaandoeningen. Echter, in tegenstelling tot wat de stigma theory suggereert is het 
verbergen van de ziekte niet altijd de gewenste strategie voor deze groep op de lange 
termijn. Bovendien ervaren degenen die de aandoening aan hun omgeving bekend 
maken niet per se de verwachte negatieve gevolgen naarmate de aandoening erger 
wordt, zoals een vermindering van arbeidsmarktkansen. Daarnaast komt uit dit 
onderzoek naar voren dat er juist voordelen aan het onthullen kunnen zijn verbonden, 
zoals een toename in zelfacceptatie en een vermindering van stress.  

Ten tweede suggereren de resultaten dat identity management moet worden 
beschouwd als een strategie met verschillende gradaties. Een individu kan zijn of haar 
identiteit volledig verhullen of onthullen voor de omgeving. Echter, in veel gevallen 
positioneren individuen met een visuele beperking zich niet als gehandicapt of niet-
gehandicapt, maar bevinden ze zich ergens op een spectrum tussen deze twee 
extremen. Deze nuancering is belangrijk, omdat de wijze waarop individuen zich 
binnen dit spectrum positioneren inzichten kan bieden met betrekking tot relevante 
gevolgen zoals sociale uitsluiting. Zo zal voor degenen die zich subtiel positioneren 
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tussen een gestigmatiseerde en een niet-gestigmatiseerde identiteit sociale uitsluiting 
meer geleidelijk plaatsvinden. Bovendien zal dit proces verschillen al naar gelang de 
specifieke omgeving; uitsluiting van de arbeidsmarkt kan bijvoorbeeld optreden 
omdat een persoon niet in staat is om auto te rijden.  

Deze conclusies hebben belangrijke implicaties voor beleid. Er bestaan meerdere 
wetten met als doel om mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te beschermen, 
maar deze bescherming geldt alleen voor personen die hun identiteit als gehandicapt 
op de werkplek willen delen. Dit houdt in dat mensen die beschermd willen worden 
(bijvoorbeeld tegen discriminatie) eerst hun identiteit bekend moeten maken aan hun 
leidinggevende. Het openbaar maken van dit type identiteit is een langdurig proces en 
dus is dit soort regelgeving niet noodzakelijkerwijs van toepassing op mensen die er 
nog niet klaar voor zijn om met hun identiteit naar buiten te treden. Het zou daarom 
zinniger zijn om beleid te ontwikkelen waarin de mate van onthulling van de 
gestigmatiseerde identiteit meegenomen wordt.  

Tot slot is het van belang dat beleid niet alleen op praktische oplossingen is 
gericht, maar ook op oplossingen met een meer normatief karakter. Een goed 
voorbeeld van deze laatste categorie is autorijden. In veel Westerse landen is 
autorijden niet alleen belangrijk vanuit praktisch oogpunt, maar ook vanuit een 
normatief perspectief. Zo is het in de VS heel belangrijk om een auto ter beschikking 
te hebben om daarmee te laten zien dat men volwaardig deelneemt aan de 
maatschappij. Oplossingen voor personen met een gestigmatiseerde identiteit die 
enkel gericht zijn op praktische zaken, zoals verbeterde beschikbaarheid van het 
openbaar vervoer, zijn op zichzelf niet voldoende om ervoor te zorgen dat de 
doelgroep hier ook gebruik van maakt. Beleid dat zowel de praktische als normatieve 
aspecten in acht neemt, zoals bijvoorbeeld het promoten van carpooling, zal 
vermoedelijk meer gewaardeerd worden door de doelgroep en dus effectiever zijn dan 
zuiver praktische oplossingen.       
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