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Situatie en vraagstelling

Op 7 en 8 oktober 2019 is in Amsterda m de interna tiona le conferentie Menta l Hea lth 
a nd Psychosocia l Support gehouden (a fgekort MHPSS). Initia tiefnemer is minister Ka a g 
(Buitenla ndse Ha ndel en O ntwikkelingssa menwerking). 
Doel va n de conferentie is het a genderen va n het bela ng va n geestelijke gezondheid 
en psychosocia le hulp a a n mensen die in een crisissitua tie verkeren (zoa ls oorlogen, 
geweld, ra mpen en a rmoede). Het blijkt da t 20% va n de mensen die door een 
huma nita ire crisis zijn getroffen, psychosocia le hulp nodig heeft, ma a r da t slechts 2% 
die hulp krijgt a a ngeboden. Minister Ka a g wil bereiken da t deze psychosocia le hulp 
a ls ba sisbehoefte wordt erkend. Deze zorg is net zo bela ngrijk a ls voedsel, wa ter en 
onderda k, en moet deel uitma ken va n de ba sishulpverlening in crisissitua ties. 
O p de conferentie spreken binnen- en buitenla ndse experts, hulpverleners en 
beleidsma kers. Da a rna a st worden mensen met erva ring (voorma lige sla chtoffers) 
uitgenodigd om te vertellen over hun erva ringen. O ok Koningin Má xima  za l de 
conferentie bijwonen. Rondom de conferentie wordt publiciteit georga niseerd, gericht 
op Nederla ndse media  en breed publiek. 

Als onderdeel va n de eva lua tie va n de conferentie wil het ministerie va n Buitenla ndse 
Za ken weten wa t het a lgemeen publiek in Nederla nd vindt va n het onderwerp en wa t 
het publiek heeft meegekregen va n de conferentie. Hiertoe hebben we twee metingen 
uitgevoerd: voora fga a nd a a n de conferentie en a chtera f.

W e beginnen het ra pport met de bela ngrijkste conclusies. Da a rna  is de onderbouwing 
va n deze conclusies terug te zien in de gra fieken. Sepa ra a t bij deze ra pporta ge is een 
bloemlezing va n de open a ntwoorden in Excel opgeleverd.  

De centrale vraag is:

W at hebben Nederlandse burgers meegekregen van de conferentie Mental
Health and Psychosocial Support en wat vinden ze van het onderwerp?

De vragen die hieronder liggen, zijn:

> Heeft de burger iets gehoord of gelezen over deze bijeenkomst?

> Zo ja, wat heeft men gehoord of gelezen over deze bijeenkomst?

> Via welke kanalen heeft men iets gehoord of gelezen over deze 
bijeenkomst?

> Hoe denkt men over het onderwerp psychosociale hulpverlening aan 
mensen die in een crisissituatie verkeren?
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De top-3  meest genoemde 
informa tieka na len (in beide 
metingen) besta a t uit televisie, 
kra nt/ da gbla d en online nieuws.

Televisie wordt na  
(communica tie rondom) de 
conferentie opva llend veel va ker 
a ls informa tiebron genoemd da n 
ervoor. Met uitzondering voor 
jongeren (15-34  ja a r). 
65+’ers noemen televisie 
verreweg het va a ks va n 
iedereen. O nline nieuws a ls 
informa tiebron wordt juist het 
va a kst door 15 -24  ja rigen 
genoemd. 

De bekendheid met de MHPSS 
conferentie wa s 20% vóór de 
conferentie en 26% erna . 
De bekendheid stijging va n 6% 
is het grootst onder 65+’ers, 
gevolgd door 55 -64  ja rigen en 
15-24  ja rigen. Het bereik onder 
deze groepen is da a rmee het 
grootst.

Hoog opgeleiden hebben va ker 
va n de conferentie gehoord da n 
de rest. O ok de jongere 
leeftijdsgroepen (15-24 , 24 -34 , 
35 -44) hebben er va ker va n 
gehoord.

De bekendheid va n de 
conferentie onder D66  stemmers 
is het hoogst va n a llema a l. 

De bekendheid met de 
conferentie is bij de 0 -meting a l 
behoorlijk hoog. 
Toch va lt het op da t in de 
sponta ne rea ctie na  (de 
communica tie rondom) de 
conferentie meer specifieke 
elementen terug komen die 
verwijzen na a r de communica tie 
die heeft pla a tsgevonden. Er 
wordt va ker over ‘nieuws’ en 
‘journa a l’ gesproken en prinses 
Ma bel wordt genoemd.  

Nederla nders zijn het meest uitgesproken eens met de stellingen die ga a n 
over psychische hulp in het a lgemeen (dus niet specifiek gekoppeld a a n 
mensen in crisissitua ties). Da a rna a st vindt men ook da t psychische hulp 
onderdeel moet zijn va n de ba sishulpverlening a a n mensen in crisissitua ties, 
ma a r tegelijkertijd is men het er meer uitgesproken mee eens da t de 
psychische gezondheidszorg in Nederla nd eerst goed op orde moet zijn. 

De houding t.o.v. psychische hulp is onvera nderd na  (communica tie over) 
de conferentie. 

Hoog opgeleiden sta a n over het a lgemeen wa t positiever tegenover 
psychische hulp a a n mensen in crisissitua ties (en de rol die Nederla nd hierin 
oppa kt). Dit geldt ook voor 65+’ers. Hetzelfde zien we bij GroenLinks en 
ChristenUnie stemmers en in iets minder ma te ook bij D66 , VVD en Pa rtij 
voor de Dieren stemmers.
45 -54  ja rigen en la ger opgeleiden vinden juist sterker da n de rest da t de 
Nederla ndse overheid eerst de geestelijke zorg in eigen la nd op orde moet 
brengen. Hetzelfde zien we bij Forum voor Democra tie, SP, PVV en PvdA 
stemmers.

Conclusies
Bekendheid met de MHPSS 

conferentie is gestegen met 6%.
De woorden Maxima, nieuws en 
journaal worden vaker spontaan 

genoemd in de 1-meting.

Televisie is in de communicatie 
na de conferentie de 

belangrijkste informatiebron.

Het belang van psychische hulp wordt onderschreven, maar de psychische 
gezondheidszorg in het eigen land gaat wél voor.

3



Bekendheid met MHPSS conferentie gestegen met 
6%

4

Beschrijving:
> De bekendheid met de MHPSS 

conferentie was vóór de conferentie 
20%, na de conferentie was dit 26%. 

> Het percentage mensen dat al vóór 
de conferentie iets gezien, gehoord of 
gelezen had over de conferentie ligt 
erg hoog met 20%. Het is 
‘gebruikelijk’ dat er enige ruis zit in 
dergelijke vragen van rond de 5% 
(antwoord dat afwijkt van de 
werkelijkheid). Met dit in gedachten 
houdend ligt de focus op het verschil 
tussen beide metingen (in plaats van 
de absolute hoogte van de 
percentages).

> Het exacte bereik van de 
communicatie rondom de conferentie 
is dan ook moeilijk te benoemen. In 
elk geval is de bekendheid met 6% 
gestegen. Daarmee zijn meer 
Nederlanders bekend met de 
conferentie dan voorafgaand aan de 
communicatie. 

> Deze stijging in bekendheid is het 
grootst onder 65+’ers (+12%), 
gevolgd door 55-64 jarigen en 
15-24 jarigen (beiden 7%). Onder 
de andere groepen is er ook een 
stijging, maar lager dan de 
hierboven genoemde groepen.

Vraag: Heeft u iets gezien, gehoord of gelezen over deze conferentie?
Basis: allen, 0-meting n = 1.099, 1-meting n = 1.129

20%

26%

80%

74%

0-meting

1-meting

Ja N ee

Verschillen:
> Hoog opgeleiden hebben in 

beide metingen va ker va n 
de conferentie gehoord da n 
de rest (28% en 33%).

> Jongere leeftijdsgroepen 
hebben er in beide metingen 
va ker va n gehoord 
da n oudere leeftijdsgroepen 
(percenta ges 1 -meting: 15 -
24  ja a r: 39%, 25 -34  ja a r: 
30%, 35 -44  ja a r: 29%)

> O pva llend hoge bekendheid 
onder D66  stemmers: 1 -
meting 55% bekendheid.



Spontane reacties 0-meting
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Intro in vragenlijst: Op 7 en 8 
oktober wordt er in Amsterdam 
een grote internationale 
conferentie georganiseerd over 
Geestelijke Gezondheid en 
Psychosociale Zorg in 
crisissituaties (zoals oorlogen, 
geweld, natuurrampen en 
hongersnood). De conferentie is 
een initiatief van minister Sigrid 
Kaag (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking). 
Koningin Máxima zal ook aan de 
conferentie deelnemen. 
Vraag: W at heeft u allemaal 
gezien, gehoord of gelezen over 
deze conferentie?

Basis: Alle respondenten die iets 
hebben gezien, gehoord of 
gelezen, n=223

Beschrijving: In de antwoorden op 
de open vraag zien we veel 
elementen terug komen die ook 
(soms letterlijk) genoemd zijn in de 
intro op de eerste vraag (Heeft u 
iets gezien, gehoord of gelezen 
over deze conferentie?). W oorden 
die het meest genoemd worden: 
conferentie, krant, Maxima, tv, 
reclame.

Ik meen dat ik op de tv iets opgevangen te hebben.

Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Zorg in 
crisissituaties (zoals oorlogen, geweld, natuurrampen 
en hongersnood).

Ik hoorde er iets over op het werk. De naam van het 
congres komt me bekend voor.

Allereerst is Koningin Maxima aanwezig. Verder weet 
ik dat deskundigen, beleidsmakers, politici en 
ervaringsdeskundigen daarbij zullen zijn en over dit 
onderwerp zullen spreken.

Gehoord op t werk ik zit zelf in de gezondheidszorg.

Alleen dat het zou komen met koningin Maxima als 
gast.

Het is een internationaal congres over geestelijke 
gezondheid en psychosociale steun in crisissituaties, 
over psychische impact van oorlog en geweld.

Alleen gehoord dat het een tweedaagse conferentie is 
in het Tropeninstituut en over traumatische ervaringen 
gaat.

Dat het in Amsterdam is op 7 en 8 oktober.

Dat de conferentie gehouden wordt, verder niets.



Spontane reacties 1-meting
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Vraag: W at heeft u allemaal 
gezien, gehoord of gelezen over 
deze conferentie?

Basis: Alle respondenten die iets 
hebben gezien, gehoord of 
gelezen, n=291

Beschrijving: 
> In de 1-meting zien we vaker 

de volgende woorden terug 
komen: Maxima, nieuws en 
journaal. Andere woorden die 
veel voorkomen (net als in de 
0-meting) zijn tv, conferentie, 
krant en koningin.

> De verhalen lijken wat meer 
dan bij de 0-meting in eigen 
woorden verteld te zijn en er 
worden vaker elementen 
genoemd die niet in de 
vragenlijst (introductie) 
beschreven zijn. 

Conferentie in Amsterdam waarbij koningin maxi ook 
aanwezig is.

Ik heb op Instagram gezien dat prinses Mabel en 
koningin Maxima aanwezig waren. Inhoudelijk weet ik 
vrij weinig.

Volgens mij in het nieuws geweest, dus er iets over 
gehoord, maar weet verder inhoudelijk niets.

Dat ze ervoor willen zorgen dat landen meer 
betrokken bij dat soort rampen.

Op de tv en in de krant, over de geestelijke 
gezondheid van mensen en het verbeteren ervan.

Maxima in gesprek.

Een vriend van mij kwam er mee. Die is daar erg in 
geïnteresseerd.

Maxima ging in gesprek met vertegenwoordigers van 
NGO's en zorgverleners over noodzaak van 
psychosociale zorg in crisissituaties en crisisgebieden.

Mental health day.

Alleen dat er een conferentie zou zijn.

Ik heb gelezen dat de conferentie er was, maar ik heb 
geen details gelezen of gehoord.

Een discussie in Pauw.

Kaag beweerde dat geestelijke gezondheid van 
vluchtelingen belangrijk en problematisch is.

Dat het was en dat Maxima aanwezig was.

Dat maxima aanwezig was samen met haar schoonzus 
prinses Mabel.



4%

1%

4%

7%

7%

7%

6%

10%

18%

18%

24%

30%

55%

1%

1%

7%

8%

9%

10%

15%

17%

22%

24%

27%

36%

42%

weet niet

anders

LinkedIn

website van de conferentie: www.mhpss2019.nl

via mijn werk

Twitter

YouTube

via familie/ vrienden/ bekenden

Facebook

radio

online nieuws (Nu.nl, NOS.nl etc)

krant/ dagblad

televisie

0-meting 1-meting

Televisie duidelijk vaker als informatiebron benoemd 
in de 1-meting
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Beschrijving:
> Zowel in de 0-meting als in 

de 1-meting bestaat de top-3 
kanalen uit televisie, 
krant/ dagblad en online 
nieuws.

> Bij de 1-meting wordt 
opvallend veel vaker televisie 
als informatiebron genoemd. 
Deze stijging zien we niet 
voor jongeren van 15-34 
jaar.

> Youtube en familie/  
vrienden/ bekenden worden 
vaker genoemd in de 0-
meting dan in de 1-meting.

Verschillen:
> Televisie wordt het vaakst 

door 65+’ers genoemd (1-
meting: 77%).

> Online nieuws wordt juist het 
vaakst door 15-24 jarigen 
genoemd (38%). Ook 
GroenLinks, D66 en Partij 
voor de Dieren stemmers 
noemen veel vaker online 
nieuws dan de rest (1-meting, 
elk circa 40%).

Vraag: W aar heeft u iets gehoord of gelezen over deze conferentie?
Basis: allen die iets hebben gezien, gehoord of gelezen 0-meting n = 223, 1-meting n = 291

* Significant verschil tussen 0- en 1-meting
(Overige verschillen zijn niet significant)

*

*

*



0-meting: Belang psychische hulp wordt onderschreven, maar eigen 
land gaat wél voor
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Vra a g: Hierna  volgen enkele stellingen, kunt u a a ngeven of u het hiermee eens of oneens bent?
Ba sis: a llen, 0 -meting n = 1 .099

47%

35%

33%

41%

27%

27%

21%

28%

25%

40%

48%

47%

37%

49%

46%

48%

32%

32%

4%

5%

7%

10%

10%

11%

12%

21%

19%

3%

3%

3%

4%

4%

10%

8%

10%

10%

10%

11%

13%

14%

15%

14%

TO P 2

87%

83%

80%

78%

76%

74%

70%

60%

57%

BO TTOM 2

6%

6%

10%

13%

13%

14%

16%

25%

28%

Het is belangri jk dat er meteen psychische hulp wordt geboden aan mensen die dit
nodig hebben, om grotere problemen te voorkomen.

Dankzij psychische hulpverlening zijn mensen veel eerder in staat om hun leven weer
op de rai ls te kri jgen.

Naast water, voedsel en onderdak, moet psychische hulp onderdeel zi jn van de
basishulpverlening aan mensen in crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

De Nederlandse overheid moet eerst de geestelijke gezondheidszorg in eigen land
op orde brengen.

Het is belangri jk dat de Nederlandse overheid geld besteedt aan noodhulp in
crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

Het is een goede zaak dat de Nederlandse overheid een conferentie organiseert over
het belang van psychische hulpverlening in crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

Door deze conferentie kan Nederland laten zien dat zij  zich inzet om de wereld een
stukje beter te maken.

De Nederlandse overheid kan het geld dat ze in deze conferentie steekt beter
besteden aan de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland.

Ik ken zelf ook mensen in mijn omgeving die veel baat hebben gehad bij een vorm
van psychische zorg.

helemaal eens eens oneens helemaal oneens weet niet



1-meting: Patroon in houding t.o.v. psychische hulp onveranderd na 
(communicatie over) conferentie 
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Vra a g: Hierna  volgen enkele stellingen, kunt u a a ngeven of u het hiermee eens of oneens bent?
Ba sis: a llen, 1 -meting n = 1 .129

46%

40%

35%

43%

30%

28%

24%

28%

26%

41%

44%

47%

36%

47%

47%

48%

32%

33%

4%

4%

7%

11%

10%

10%

11%

24%

16%

3%

4%

5%

4%

10%

7%

10%

8%

9%

10%

11%

12%

12%

14%

TO P 2

87%

84%

82%

79%

76%

75%

72%

61%

59%

BO TTOM 2

6%

6%

9%

13%

14%

14%

16%

27%

26%

Het is belangri jk dat er meteen psychische hulp wordt geboden aan mensen die dit
nodig hebben, om grotere problemen te voorkomen.

Dankzij psychische hulpverlening zijn mensen veel eerder in staat om hun leven weer op
de rails te krijgen.

Naast water, voedsel en onderdak, moet psychische hulp onderdeel zi jn van de
basishulpverlening aan mensen in crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

De Nederlandse overheid moet eerst de geestelijke gezondheidszorg in eigen land op
orde brengen.

Het is belangri jk dat de Nederlandse overheid geld besteedt aan noodhulp in
crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

Het is een goede zaak dat de Nederlandse overheid een conferentie organiseert over
het belang van psychische hulpverlening in crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

Door deze conferentie kan Nederland laten zien dat zij  zich inzet om de wereld een
stukje beter te maken.

De Nederlandse overheid kan het geld dat ze in deze conferentie steekt beter besteden
aan de (geesteli jke) gezondheidszorg in Nederland.

Ik ken zelf ook mensen in mijn omgeving die veel baat hebben gehad bij een vorm van
psychische zorg.

helemaal eens eens oneens helemaal oneens weet niet



Patroon in houding t.o.v. psychische hulp 
onveranderd na conferentie
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Verschillen (o.b.v. 1-meting scores):
> Vrouwen geven vaker dan mannen aan iemand in de 

omgeving te kennen die veel baat hebben gehad bij 
psychische zorg (63% vs. 55%). Ook jongeren (15-24) 
en hoger opgeleiden scoren hier hoger op dan de rest 
(76% en 64%) .

> Vrouwen vinden vaker dan mannen dat Nederland 
door deze conferentie kan laten zien dat zij zich inzet 
om de wereld een stukje beter te maken (75% vs. 70%. 
Hoger opgeleiden vinden dit (ook) sterker dan midden 
en laag opgeleide Nederlanders (79%).

> 65+’ers vinden minder dan de rest dat de Nederlandse 
overheid het geld dat ze in deze conferentie steekt 
beter kan besteden aan de (geestelijke) zorg in 
Nederland (55%). Deze groep vindt ook nóg sterker 
dan de rest dat het belangrijk is dat er meteen 
psychische hulp wordt geboden aan mensen die dit 
nodig hebben (92%) én dat psychische hulp onderdeel 
is van de basishulpverlening in crisissituaties (88%). Dit 
geldt ook voor hoger opgeleiden (86%). 

> 45-54 jarigen vinden het sterkst dat de Nederlandse 
overheid eerst de geestelijke zorg in eigen land op 
orde moet brengen (85%). Dit geldt ook voor lager 
opgeleiden (82%).

> Hoger opgeleiden vinden het vaker dan de rest een 
goede zaak dat de Nederlandse overheid deze 
conferentie organiseert (82%) en nóg sterker dan de 
rest dat het belangrijk is dat er meteen psychische 
hulp wordt geboden aan mensen die dit nodig 
hebben (83%). Deze groep is het juist minder eens 
met de stelling dat de Nederlandse overheid het geld 
beter in zorg in Nederland kan besteden (54%).

Vraag: Hierna volgen enkele stellingen, kunt u aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?
Basis: allen, 0-meting n = 1.099, 1-meting n = 1.129

Het is belangrijk dat er meteen psychische hulp 
wordt geboden aan mensen die dit nodig 
hebben, om grotere problemen te voorkomen.

Dankzij psychische hulpverlening zijn mensen 
veel eerder in staat om hun leven weer op de 
rails te krijgen. 

Naast water, voedsel en onderdak, moet 
psychische hulp onderdeel zijn van de 
basishulpverlening aan mensen in crisissituaties 
(zoals oorlogen en rampen). 

De Nederlandse overheid moet eerst de 
geestelijke gezondheidszorg in eigen land op 
orde brengen.

Het is belangrijk dat de Nederlandse overheid 
geld besteedt aan noodhulp in crisissituaties 
(zoals oorlogen en rampen). 

Het is een goede zaak dat de Nederlandse 
overheid een conferentie organiseert over het 
belang van psychische hulpverlening in 
crisissituaties (zoals oorlogen en rampen).

Door deze conferentie kan Nederland laten zien 
dat zij zich inzet om de wereld een stukje beter te 
maken.

De Nederlandse overheid kan het geld dat ze in 
deze conferentie steekt beter besteden aan de 
(geestelijke) gezondheidszorg in Nederland.

Ik ken zelf ook mensen in mijn omgeving die veel 
baat hebben gehad bij een vorm van psychische 
zorg.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0-meting

1-meting



Onderzoek in vogelvlucht

Methode
Kwantitatief online onderzoek
Aankondiging: online
Reminder: online

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: Nederland, representatief18+ 
Steekproefkader: panelpartner van SAMR (Dynata)
Steekproef 0-meting: n=1.099
Steekproef 1-meting: n=1.129

Veldwerk
Het veldwerk van de 0-meting heeft plaatsgevonden vanaf: dinsdag 17 september tot en met zaterdag 21 september. 
Het veldwerk van de 1-meting heeft plaatsgevonden vanaf: donderdag 10 oktober tot en met zondag 13 oktober. 
De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg 3 minuten
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