
Kwaliteit en diversiteit:  

Generieke Module Diversiteit 

l 
•  Diversiteit in de volle breedte met focus op cultuur 

•  Doel 

•  Verbetering aansluiting en doeltreffendheid van zorg aan een 

cultureel diverse patiëntenpopulatie en vermindering van 

verschillen in GGz gebruik en kwaliteit 

•  Bronnen 

•  wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis, visie experts & 

patiëntperspectief 

 



Psychology is WEIRD 



h"p://ethnopsychopharmacology.com/	



•  Substantiële groep (1 op de 5) 

•  Hogere prevalentie 

–  Stemmings- en angststoornissen 

(Lindert et al., 2009; Missinne & Bracke, 2012; Schrier et al., 2017; 

Tarricone et al., 2008) 

–  Psychotische stoornissen  

(Hogerzeil et al., 2017; Veling, 2008; Selten et al., 2012) 

–  PTSS  

(Fazal et al., 2005; Toar et al., 2009; Steel et al., 2009) 

•  Lager behandelresultaat 

–  Minder zorggebruik & hoge no-show/drop-out  

(Blom et al., 2010; Fasseart et al, 2009) 

–  Slechtere behandeluitkomsten 

(Blom et al., 2010; Ghane et al., 2013; De Haan, 2015) 

•  Diverse studies wijzen op toepasbaarheid en doelmatigheid van 

evidence based interventies, 
•  PTSS: Crumlish & O’Rourke, 2010; Ter Heide e.a., 2016; Lambert & 

Alhassoon, 2015; Mørkved e.a., 2014; Nickerson e.a. , 2011; Palic & Elklit, 

2011; Patel, Kellezi & Williams, 2014; Robjant & Fazel, 2010; Slobodin & De 

Jong, 2014  

•  Depressie: Unlu e.a., 2014 

•  Maar... Methodologisch studies veelal (zeer) zwak (bias) 
•  (Alisic et al., 2020; Bryant-Davis, 2019) 

Migratieachtergrond, psychopathologie & GGz 



•  Voorwaarden in de organisatie van zorg 

•  Culturele competenties van zorgprofessionals  

•  Culturele aanpassing behandelmethoden en interventies 
•  Ontwikkeling specifiek op bepaalde populatie toegesneden methoden 

•  Hinton, 2004-2012; Pan et al., 2011 

•  Aanpassing / uitbreiding bestaande interventies 

•  Celik et al., 2012; Drozdek, 2014; Knipscheer, Ghane, Schouten & Mooren, 2020; Sempertegui, 
Knipscheer & Bekker, 2017 

3 domeinen 



•  Herkenbare en veilige behandelomgeving voor een cultureel-diverse 
patiëntenpopulatie 

•  Beschikbaarheid van cruciale patiëntinformatie in meerdere talen  

•  Volg de ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik anderstaligen in de zorg’ die helpt een keuze te 
maken tussen een informele of professionele tolk; in de ggz zal deze laatste 
meestal nodig zijn  

•  Maak gebruik van professionele geregistreerde tolken via erkende tolkinstituten 

•  Aandacht voor culturele en etnische diversiteit in de hardware van de organisatie 
(protocollen, werkinstructies, EPD) 

•  Scholingsbeleid en –mogelijkheden om cultureel bewustzijn te bevorderen en 
culturele competenties te verwerven (via training)  

•  Cultureel sensitieve en etnisch diverse teams 

Organisatie van de zorg 



Kunnen we elkaar wel begrijpen? 



•  Zorgprofessionals zouden ongeacht hun herkomst, etniciteit of 
culturele achtergrond volgens de vigerende richtlijnen zorg moeten 
kunnen verlenen aan cultureel andere patiënten, mits zij beschikken 
over voldoende culturele competenties 

 

•  Identity matching is mogelijk meer van belang 
op basis van overeenkomst in facetten als levensbeschouwing,  

gender, ouderschap, herkomst, levenservaring,  

of combinaties daarvan 

Dit sluit ook aan bij de gedachte van culturele hybriditeit: 

tussen en binnen groepen bestaan grote verschillen 

Ethnic Matching 



•  Kennis 
•  Eigen (culturele én professionele) achtergrond 

•  Eigen vooroordelen/stereotypen 

•  Wereldbeeld cliënt 
•  Sociaal/culturele, historische achtergronden, idioms of distress 

 

•  Attitude (houding/bejegening) 
•  Nieuwsgierigheid, interesse, respectvol, empathisch, geduldig, flexibel, creatief, 

doorzettingsvermogen, kritische zelfreflectie, open houding 

•  Vaardigheden 
•  Communicatie, diagnostiek, behandeling 

 

Gebaseerd op Arredondo et al., 1996; Ponterotto et al., 2009; Sue et al., 1982, 2009 – zie ook Drogendijk & Kleber, 2010; Ghane, de Jong, van Dijk & Knipscheer, 
2020; Kortmann, 2020; Knipscheer, Drogendijk & Ghane, 2017; Knipscheer, Ghane, Schouten & Mooren, 2020 

Culturele Competenties 



 

Specifieke kennis van allerlei culturen is onmogelijk

De	pa&ënt	is	je	beste	leermeester	



• Neem het Cultural Formulation Interview (CFI) af als integraal 
onderdeel van de intake  

•  "Wees alert op schaamte die kan spelen, besteed waar nodig extra aandacht aan het voorlichten of 
overtuigen van de noodzaak van hulp. ”  

•  Inventariseer verwachtingen en hulpvragen, betrek zo mogelijk 
naasten 

•  "Gebruik eenvoudige taal bij het verstrekken van informatie voor patiënten die het 
Nederlands minder beheersen of minder lang naar school zijn geweest."  

•  Aanvullende modules 
•  Neem zo nodig een geweld- of trauma-anamnese af 

•  Vergaar zo nodig aanvullende gegevens over (binding met / bezorgdheid over) 
systeemleden in het land van herkomst 

Intake 





•  Er zijn geen cultuurvrije tests 

•  Het afnemen van een psychologische test bij een patiënt met een 
migratieachtergrond stelt eisen aan zowel het instrument, de diagnosticus als de 
patiënt 

•  Sensitiviteit voor problemen van beperkte bruikbaarheid, validiteit en vertekening in 
diagnostiek en vermogen daarmee om te gaan 

•  In de rapportage duidelijk maken hoe met de culturele achtergrond van de patiënt 
rekening is gehouden 

•  DSM-5 bevat bij elke diagnosegroep een paragraaf ‘Culture-Related Diagnostic 
Issues’ met aandacht voor verschillen in fenomenologie en prevalentie van de 
aandoening in verschillende culturen; raadpleeg deze waar nodig 

Diagnostiek – vuistregels 



•  Uitgangspunt = evidence based richtlijnen 

•  Exploratie via verklaringsmodel 
•  ideeën patiënt (en diens familie) rond oorzaak, interpretatie en behandeling van klachten 

•  visie therapeut: voorlichten over het therapeutisch proces, zoals doelen, werkwijze, wederzijdse 
verwachtingen en vertrouwelijkheid, en wat therapie te bieden heeft 

•  Respecteer het verklaringsmodel van de patiënt maar benadruk ook de eigen 
verantwoordelijkheid 

•  Psychoeducatie, afstemming en motivatie 
•  Geef (zo nodig cultureel aangepaste) psycho-educatie, leer copingvaardigheden en benadruk 

actief de gezonde kant – zorg voor empowerment van de patiënt 

•  Motiveren, barrières verlagen – en vooral uitvragen en doorvragen 

•  Overeenstemming verklaringsmodellen/betekenisverlening en motivatie behandeling stimuleren 

Aanpassing/aanvulling behandeling (I) 



•  Oorzaak 

•  Timing 
•  Symptomen 

•  Verloop (ernst, duur) 

•  Consequenties 

•  Verwachting/voorkeur behandeling 

 

•  Overeenstemming in verklaringsmodel en betekenisgeving cruciaal 
•  begrip van de patiënt van zijn problemen 
•  inzicht in de interventiemogelijkheden 
•  werkrelatie met de therapeut 

	

Verklaringsmodel (Kleinman, 1980) 



•  Validering minder reguliere hulpvragen 
•  somatische klachten, juridische of arbeidsrechtelijke verzoeken (kan psychische problematiek 

verhullen) 

•  Stimulering terugkrijgen/verwerven eigenaarschap over problemen, ter 
vergroting van controle, zelfregie en veerkracht 

•  bespreek niet alleen in individuele termen maar ook in termen van familie 

•  Contextueel perspectief 
•  sociodemografische situatie 

•  aandacht voor migratiegerelateerde factoren (acculturatie, dubbele loyaliteit) 
•  Bewust zijn van ervaringen met uitsluiting en discriminatie van minderheidsgroepen, en effecten daarvan op de 

behandelrelatie 

•  Systemisch werken 
•  denk aan invloed grootfamilies, alsook tradities en rituelen (kracht- en stressbronnen), sociale 

verplichtingen (trouwen, geld sturen, bij begrafenissen aanwezig zijn) 

•  systemisch is meer dan een familielid betrekken; zie patiënt steeds als onderdeel van een 
interactief systeem 

Aanpassing/aanvulling behandeling (II) 



•  Evidence based interventies zijn toepasbaar… 
•  mits gecontextualiseerd en cultureel competent toegepast met zo nodig 

cultuursensitieve aanpassingen van interventies 

•  Cultuursensitiviteit 
•  respectvolle nieuwsgierigheid naar de beleving, betekenis en context van klachten en 

problemen, is een voorwaarde om te komen tot een gezamenlijk behandeldoel en inzet 
voor behandeling 

•  Competenties: kennis, vaardigheden & attitude  
•  navigeren langs verschillende referentiekaders, openstaan voor alternatieven, en vooral: 

durven & doorzetten 

•  Maar pas op voor culturaliseren – ieder mens is uniek! 

Conclusie Generieke Module Diversiteit 


