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Week 1: casusanalyse 
 

1. Introductie  
Nadenken over de praktijk van transculturele geestelijke gezondheidszorg, hulpverlening & psychotherapie $ 
® Op VALIDE en ADEQUATE manier transculturele hulpverlening ontwikkelen?  
 
Wat betekent valide transculturele zorg en op welke wijze grijpt dit in op de hulpverleningspraktijk:  

• OVV ontwikkelen van adequate interculturele communicatie  
• OVV valide diagnostische beeldvorming  
• Ovv cultuursensitieve interventies 

 
Vraag naar ADEQUAAT zeer relevant ® OZ zegt dat drempels in toegang tot zorg bij etnische minderheden hoger is & 
zorgparticipatie lager  
® Verloopt niet zo probleemloos  
Redenen:  

• Beperkingen in de toegankelijkheid van informatie zorgaanbod (maatschappelijke positie)  
• Taboe & stigma rond geestelijke gezondheidszorg  
• Handelingsverlegenheid en impliciete vormen van segregatie en stereotypering  

o Hulpverleners die zelf aangaven dat ze niet kunnen werken als ze bv. Moedertaal van patiënt niet kunnen 
begrijpen  

o ‘wij werken niet met tolken’ of meer subtielere manieren van stereotypering  
 
= complex samenspel vana factoren die zorgen dat zorgparticipatie (WSP gedocumenteerd) verlaagd is MAAR verhoogde 
prevalentie van psychopathologieën in deze groepen (ook evidentie voor)  
 
Doelen en vragen die we willen oplossen:  

ð We willen op een adequate & sensitieve wijze transculturele hulpverlening ontwikkelen  
ð Wat betekent het om rekening te houden met culturele vormen van identificaties en culturele vrmen die een rol 

spelen in de participatie, ziekte-ervaring,…?  
ð Hoe grijpen sociale en culturele factoren in op het proces van psychisch lijden en psychisch herstel  
ð Wat is de rol van culturele en sociale factoren in het proces van diagnostische beeldvorming en behandeling?  
ð Het modelleren van verschillende perspectieven (psychoanalytisch, systeemdenken,…) op gevalsbeschrijving is 

belangrijkste aspect van transculturele hulpverlening want dit moeten patiënten ook doen: bij elkaar houden van 
verschillende perspectieven van hun werkelijkheid  

 

2. Casusanalyse: Ammar (casusanalyse in bijlage)  

Doel = Kennismaken met manier waarop culturele & sociale factoren rol spelen in ontstaan en herstel van psychisch lijden 
en kennismaken met verwachtingen voor evaluatie  

 
Kijken naar sociale en culturele factoren in casus die de kern van de vraagstelling vormen, 4 dimensies:  
Toeleiding, beeldvorming, therapeutische relatie & interventies  
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2.1. Toeleiding & opbouw vertouwensrelatie  

• Pervasief stigma rond geestelijk lijden  
o Ammar angstig om gezien te worden in buurt GGZ  
o Bang voor vragen van peers over wat hij daar doet  
o Bang dat peers berichten van psychologen lezen ® vertelt iets over de pervasieve (diep doordringende) 

aard rond taboe in culturele & religieuze gemeenschap  
o In zijn culturele gemeenschap  

§ Psychopathologie = uitgesloten worden in gemenschap  
§ Disfunctioneren = verantwoordelijkheid van de gemeenschap, in gemeenschap is er geen proces 

van individueel disfunctioneren maar de relationele positie van individu in gemeenschap staat 
centraal  

• Collaboratief traject van toeleiding: samenwerking van actoren in verschillende disciplines: personen uit MSP 
dienstverlening die brug vormt naar GGZ  

• Mobiliseren van culturele verandering in hulpzoekgedrag & copingstrategieën  
o Therapeutische relatie is draad van culturele verandering, praten met iemand in therapeutische context 

over innerlijke ervaringen is een stuk culturele verandering  
o Vaak in interculturele hulpverlening gaan onze praktijken van GGZ drager zijn van een stuk culturele 

verandering  
o ® Ze zouden ook een drager moeten zijn van culturele diversiteit  

 
2.2. Diagnostische beeldvorming!  

Integratieve beeld begrijpen dat deze jongen ontwikkeld, beeld van psychisch disfunctioneren  
• Traumatisering in kindontwikkeling & cultureel weefsel  

o Posttraumatisch: hyperalert stresssysteem, verstoorde slaap, dissociatie,…  
o Je ziet hier hoe proces van traumatisering zelf zich afspeelde in kindontwikkeling en wezenlijk verbonden 

is aan culturele weefsel/toebehoren van cliënt  
• Depressieve stemming  

o Survivor’s guilt & actuele maatschappelijke positie  
§ Ervaring van schuld = prototypisch kenmerk van depri affect 

• Hier: specifieke sociale en culturele betekenis:  
• Ammar als oudste zoon gezonden door familie om zijn leven te beschermen in de hoop 

dat ‘dit kind’ zal instaan voor een betere toekomst voor bredere familienetwerk in land 
van herkomst (quasi altijd de missie van niet-begeleide minderjarige) ® kind maakt hele 
reis en staat in relatie tot familienetwerk 

§ Survivor’s guilt = de schuldgevoelens van iemand die overleeft ‘waarom heb ik het nu goed in 
België en mijn familie niet?’  

§ Ervaringen van survivor’s guilt: meer uitgesproken in relatie tot manier waarop jongen onze 
Belgische samenleving ervaart, hij ziet/hoort niets over land van herkomst in ons nieuws, België 
houdt zich hier niet mee bezig, wordt verzwegen  

§ ® Maakt positie van verantwoordelijkheid als oudste zoon erg scherp  
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• Filial duty & genderrolverwachtingen  
o = Positie van kinderen in niet-westerse gemeenschappen: verwachting dat kids instaan voor cohesie, 

continuïteit van culturele gemeenschap en die instaan voor oudere gemeenschappen  
o Weinig nadruk op autonomie en individualiteit van kind (hier in het Westen wel)  
o Intergenerationele afhankelijkheid: kind dat zorgt voor oudere generaties en cohesie, eer van oudere 

generatie, materiële zorg, sterk verbonden met genderrollen (mannelijk kind voor bescherming)  
• Pervasieve isolatie & discriminatie op religieuze identificatie = bestendiging van psychisch lijden  

o Ervaring van discrimindatie op zijn religieuze identiteit  
o Religieuze identificatie = bron van adequate coping, bron van steun en herstel ® MAAR dit werd bron van 

uitsluiting van discriminatie omwille van bv. Terreur in Brussel  
o Interactie komt vaak voor: aaknopen met religieuze culturele idenificaties als bron van steun en psychisch 

herstel in interactie met bredere maatschappelijke context waarin precies deze identificatie bron worden 
van stereotypering en discriminatie  

o Voor cliënten manieren om continuïteit te vinden en zich te verbinden met heden, verleden en toekomst 
en dit wordt voorwerp van discriminatie  

§ Religieuze tekenen waarin cliënten continuïteit vinden maar die worden voorwerp van 
discriminatie  

o WSP OZ: deze discriminatie vormen sterkte predictoren van psychopathologie bij leden die behoren tot 
minderheidsgroepen  

• Veerkracht en steunbronnen in culturele continuïteit  
o Culturele loyaliteit als drager van transnationale gezinsrelaties 
o Religieuze praktijken als steunbron: weten uit OZ dat bronnen van culturele verworteling kunnen 

belangrijke protectieve zijn  
o Reactieve identiteitsmobilisatie: als precies die identificaties voorwerp worden van discriminatie weten 

we dat deze identificaties reactief worden en zich opsluiten in soort mobilisatie van eigen identiteit 
waarin weinig brug mogelijk is tussen culturele mobiliteit en verandering en processen van aanknopen 
met extremisme  
 

2.3. Therapeutische relatie  

Als HV vaak bang om proces van radicalisatie aan te sterken  
Als Ammar telefoon beovenhaalde was ze als HV vaak gespannen en zich afvragen of hij in contact was met radicalisering  
(- stereotypering & discriminatie)  
 
Wat is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener hierin?  

• Culturele loyaliteit als drager van trauma-herstel  
• Culturele verandering als drager van toekomstperspectief  
• Oriëntatie van therapeutische relatie op sociale inbedding & steun  

 
Cultural humility = nadenken over culture en maatschappelijke aard van eigen positie (HV)  
® nodig in transculturele hulpverlening 
® zien op welke manier non-verbaal gedrag cultureel van aard is  
® REFLEXIVITEIT 
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2.4. Therapeutische interventies  

• Wantrouwen in therapeutische relatie  
• Echo’s van stereotypering in de therapeutische positie  
• Micro-cosmos van wijzigende genderrolopvattingen 
• Hulpverleningsrelatie – doorbreken en bestendigen van sociale isolatie  

 
Toevoeging prof. Meurs: Wat is oorsprongsgehechtheid in migratie en oorsprongsgehechtheid wanneer men vluchteling is 
en hoe is dit te combineren met integratiegerichtheid in andere maatschappijen?  
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Week 2: Culturele verschillen in functioneren van de psyche 
Zijn er culturele verschillen in het functioneren van de psyche en hoe kunnen we deze kennis inzetten in de 
hulpverlening? 

1. Culturele psychologie: wat is het en waarom hebben we het nodig? 

1.1. Wat is cultuur 

Werkdefinities 

• Edward Burnett Tylor (1871): 
…that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, 
and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. 

• Geert Hofstede (2001): 
…the collective programming of the mind that distinguishes the members of 
one group of people from another 

® Samengebracht: 

• Steven J. Heine (2008): 
…any kind of information (ideas, beliefs, technology, habit, practice) that is  acquired from other members 
of one’s species through social learning that is  capable of affecting an individual’s behaviors. 
o Veel types informatie hebben om iemands denken en handelen te beïnvloeden, de mind te 

programmeren (cf. hofstede) 

Dus overheen deze ddefinities is cultuur: 

• Gedeeld binnen een groep 
• Doorgegeven / aangeleerd via andere ledeen van culturele groep & hierdoor kunnen mensen volwaardig lid 

worden van groep 
• Gesitueerd  

o ‘in the head’ 
§ Zoals overtuigingen, waarden, doelen… 
§ Geven mee vorm aan programming of the mind, zelf-beelden, emoties… 

o Én ‘in the world’ 
§ Gewoontes, regels… 
§ Organisatiestructuren 
§ Boeken, reclame en andere ‘producten’ 

• Centraak en belangrijk: cultuur in the head én world: verbonden met elkaar op 4 niveaus: cultuur is te zien in… 
o Individuele personen 
o Interacties tussen mensen 
o Instituties die ze samen ontwikkeld hebben 
o De grote ideeën die ze hebben binnen groep 
® deze niveaus verbonden met elkaar, grote ideeën geven vorm aan instituten zoals bv. Aan hoe scholen 

gevormd worden 
® Zo krijg je cycle of mutual constitution 
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1.2. Wat is culturele psychologie dan? 

Culturele psychologie ≠ algemene psychologie 
 

• Algemen psychologie: 
o Niet over de context en inhoud & dit doet er ook niet toe want vormen een ruis voor de psyche 
o Psyche begrijpen door ruis ‘wegstrippen’ 
o Er is psychic unity  
o Doel: zoeken naar universele wetten van psychologisch functioneren 

• Culturele psychologie 
o Context en inhoud maken deel van de psyche ® maken dus deel uit van het te-begrijpen-fenomeen 
o Specifiek gaat het over die mutual constitution, het idee dat psychologische meegegeven is door sociaal 

culturele en ook andersom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Culturele psychologie = the study of the ways subject and object, self and other, psyche and  culture, person and context 
[…], live together, require each other, and dynamically, dialectically, and jointly make each other up” (Shweder, 1991, p. 
73) ® Gaat over mutual constitution, wederzijdse constitutie 

1. Uitgangspunt van wederzijdse constitutie: cultuur en psyche  vormen elkaar en worden het beste samen 
geanalyseerd en begrepen. 

2. Principe van existentiële onzekerheid: de mens is van nature  gemotiveerd om betekenissen uit zijn sociaal-
culturele omgeving te halen. 

3. Principle van intentionele werelden: mensen en sociaal-culturele omgevingen doordringen elkaar: 
• “Intentionele werelden" zijn menselijke 'artefactuele' werelden die bevolkt worden door ‘intentionele 

dingen'. 
• deze hebben geen identiteit die losstaat van het menselijk begrip,  het zijn geen natuurlijke soorten (bijv. 

onkruid, schade, zonde,  stelen, scheiden, etc. 
 

1.3. Waarom hebben we culturele psychologie nodig? 

Verschillende redenen: 
• Psychologie is WEIRD (white, educated, industrializes, rich en democratic) 

o Slechts 5 % van de wereld is WEIRD  
o 93% van alle proefpersonen van de studies zijn westerners en WEIRD 
o Slechts 7% was dus non-weird & als je kijkt naar alle subjecten van VS en de meeste zijn ook nog eens 

psychologie studenten 
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2. Culturele verschillen in het zelf-concept 

2.1.  Me, myself and I – culturele verschillen in het zelf 

Zelfconcept en modellen van het zelf: 
• Zelf-concept: 

o Het zelf als “gekend” = “ME” = De verzameling overtuigingen die we hebben over onszelf 
§ Wanneer we vragenlijsten invullen over onszelf peilen we naar het ME  

o Het zelf als “doener” = “I” = de doener en de voeler die verhalen vertelt 
• Model van zelf 

o Geïnternaliseerde, maar gedeelde representatie van wat het betekent om een ‘goed persoon’ te zijn 
o Vaak gelinkt aan wat het betekent om ‘goede relaties’ te hebben met anderen 

ð  Wordt geconstrueerd én gelimiteerd in interactie met anderen en de sociale wereld 
 

• Contextualized:  
o Particular situations are likely to re-activate the patterns of feelings, thoughts and actions initially 

associated with similar situations in the past (“IF-THEN”) 
• Ideosyncratic:  

o Patterns of FTA are unique for each person, due to unique experiences 
• Ever Developing and dynamic:  

o New experiences may strengthen a certain pattern of FTA (making it more accessible) 
• Add an alternative pattern 

 
Modelen van het zelf en verschillende contexten, verschillen tussen twee prototypes in de psychologie 

• Onafhankelijke contexten = veel individualiteit ® onafhankelijk model van het zelf 
o Ingroup vs outgroup 

§ Grenzen tussen ingroup en outgroup zijn permeabel, een vreemde kan ingroup betreden 
o Zelf is verschillend van relaties (interacties) 

§ Je staat los van mensen waarmee je in relatie bent 
§ Aspecten die jezelf definiëren bevinden zich BINNEN individu 
§ Begrensd en stabiel over verschillende situaties, niet contextafhankelijk 
§ Vooral kijkt naar interne attributen met zelf assertieve en zelf-geficuste houding aan 

o Zelf-definiërende aspecten binnen het individu 
Biasses hierbij gepaard = zelf-enhancement bias 

§ Motivatie / bias om zelf in positief daglicht te zien 
§ Focus op waar je goed in bent 
§ Manifesteert zichzelf in brede waaier van self-serving biases 
§ Feelings, thoughts and actions are considered to originate in the person, and as such, the person 

him- or herself constitutes the central point of reference to make sense of the world.Accordingly, 
“good relationships” are those in which each partner remains autonomous and partners mutually 
strengthen each other’s individuality and independence, for instance, through giving each other 
compliments and or through making clear their personal stances and desires. 
Being self-focused and self-assertive are thus ‘normal’ and ‘good’ ways of engaging in 
relationships. 
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For this type of relationships, emotions such as pride and anger tend to be functional, since they 
reflect individual self-worth and personal autonomy; shame and guilt, on the other hand, are less 
valued since they may threaten a positive self-view. 

o Interacties met anderen 
§ Gekenmerkt door ideeën van autonomie en onafhankelijkheid, andere persoon behandelen als 

autonoom individu 
o Zelf is begrensd en stabiel over verschillende situaties 
o Instituties vormgegeven : bv. Datingsites, eigen karakteristieken in kijker gezet om vriend te vinden 

 
• Interafhankelijke contexten 

o Ideeën van gelijkheid, inpassen, interafhankelijkheid, getuigen van respect (naar ouderen) 
o Zelf is fundamenteel verbonden met anderen en hangt samen met relaties met anderen 

§ Wie men denkt te zijn, zijn gebaseerd op significante relaties met anderen 
§ Zelf is fluïde en situatie-afhankelijk 
§ Ingroup-outgroup is scherpe onverbrugbare grens 

o Kernaspecten van het zelf zijn gebaseerd op significante relaties 
§ Interacties met anderen: gekarakteriseerd door close band met elkaar en men voelt zich deel van 

groter geheel, kritiek die gegeven wordt op elkaar is bedoeld om band met elkaar te versterken 
o Zelfbeeld is gesitueerd in relatie met anderen en vooral zelf-kritische houding waarin men zich gaat 

omschrijven in relatie met anderen, biasses hierbij (zelf-kritische bias) 
§ Motivatie of bias om eigen tekortkomingen te zien 
§ Focus op waarin het zelf kan verbeteren  
§ Manifesteert zich in gedragingen die bedoeld zijn om gezichtsverlies te vermijden 

o Zelf is fluïde en situatie-afhankelijk  
o Ingroep-outgroep verschil is scherp / onoverbrugbaar 
o Instituties anders vormgegeven (bv datingsites, vooral familie in de verf zetten) 

§ Onderzoek hierover: gearrangeerde huwelijken uit Indische context hebben positiever effect, 
vaak meer gelukkig huwelijk (dan huwelijken uit Indische context zonder arrange) 

 
 

3. Culturele vercshillen in motivatie en agency 

3.1. Voor wie of wat doe je het? Culturele verschillen in motivatie 

Wanneer blijven doorgaan, hoeveel motivatie? 
 
Onderzoek: Heine et al. : Remote Association test: 

• 2 condities: makkelijk & automatisch succes ßà moeilijk en sowieso mislukking 
• RAT maken ® daarna computer crash ® onderzoeker komt binnen en zegt dat ze moeten wachten op tweede 

deel en ondertussen mag je je bezig houden met tweede deel van RAT 
• DV = tijd die deelnemers spenderen spenderen aan maken van tweede set RAT items 
ð Resultaat: Canadese studenten veel meer tijd nadat ze succes hadden dan na faalervaring, bij Japanse context net 

omgekeerd  
ð Koppelen aan verschil in zelfcontrole 
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ð Independent: vaak op succes 
ð Interdependent self: zelfkritisch, zichzelf willen verbeteren 

 
 Onderzoek: Voor jou of voor mij? Voor mezlf of door omgeving? 

• 2 condities: sowieso te moeilijke annagrammen en hierna ofwel moeder ofwel zichzelf beschrijven 
• Daarna tweede set anagrammen  
• DV = hoeveel anagrammen ze probeerden maken na het nadenken over zichzelf of moeder 
ð Resultaat: Nadenken over zichzelf maakt geen verschil in prestatiemotivatie maar als er over moeder nagedacht 

moest worden probeerden Aziaten meer te maken 
 
Onderzoek aangepast Langar et al.: 

• Wederom anagrammen over verschillende thema’s & dagelijkse objecten 
• Drie condities: keuze over WAT anagram ofwel door moeder, door zichzelf of onderzoeker 
• Daarna periode vrij spel 
• DV1: aantal correcte anagrammen na het denken over zichzelf of moeder 
• DV2: tijd om vrij te spelen 
ð Resultaat (1): aantal anagrammen correct opgelost bij EU-AM kinderen beter wanneer ze zelf kozen ipv moeder, 

bij AZ beter wanneer moeder koos ipv zichzelf. Bij onderzoeker beide even slecht. 
ð Resultaat (2): De tijd die ze spendeerden aan het spel & wat hen motiveerd om door te gaan & goed te presteren 

ook dezelfde verchsillen terug gevonden. Is dus vercshillend in culturele contexten en dit verschil maakt oook uit 
in de capaciteit tot leren 

 
Ander onderzoek Langar et al.: 

• Spel met ruimte schepen & kids konden schip laten bewegen wanneer oefening juist  
• Condities: keuze ruimteschip persoonlijk, ingroupmember of door outgroupmemberkeuze 
• Vooraf pretesen achteraf echte test 
• DV1: aantal pogingen om spel te spelen 
• DV2: Leereffect, leerwinst tussen verschillende wiskundige testen en 
ð Resultaat (1): aantal gespeelde spellen, gelijkaardig patroon als vorige studies; wanneer outgroup geen verschil 

(allemaal slecht), maar als persoonlijke keuze ® beter bij Amerikaanse, en ingroup keuze ® beter bij aziaten 
ð Resultaten (2): wat is wiskundige vooruitgang? Hangt hier ook sterk mee samen! Wanneer ander een keuze maakt 

uit ingroup is de leerwinst heel klein bij Amerikanen en zeer groot bij Aziaten. In personal choice conditie geen 
significant verschil 

 

3.2. Some action please, culturele verschillen in agency 

Agency = Acting in the world, vaak denkt men dat non-weird people gebrek aan agency hebben 
 
Onderzoek Markus et al.  

• Onderzoek bij goude medaille winnaars: wat zien ze als bron van agency en als componenten die bijdragen tot dit 
handelen in de wereld? 

ð Resultaaat: Amerikaanse vooral over eigen innerlijke overtuigingen, Aziatische vooral over haar ingroup, naar haar 
coach & niet eigen attributen maar samenspel van factoren die tot goude medaille leidden ® deze analyses 
brachten verschillende modellen van agency: 
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® DISjoint model van agency: agency bepaald door persoonlijke attributen van individu  
® CONjoint model van agency: agency bepaald door samenspel van andere dingen, kenmerken en overtuigingen van    

anderen en achtergrondkenmerken 
 
Onderzoek Stephens et al. over vertrekkersvs blijvers tijdens aardbeving Catharina 

ð Resultaat: Vertrekkers vooral disjoint model en blijvers vooral conjoint model en beiden andere interpretaties 
over wat goed eacties waren en wat goede orkaanoverlevende waren. Hier vloeide ook andere acties uit voort 

o Disjoints: vooral witte Europese Amerikanen uit middenklasse 
§ Goede acties 

• Invloed uitoefenen op omgeving 
• Volgens individuele motieven,  doelen en voorkeuren 

§ Goede orkaanoverlevende 
• Beïnvloedde de situatie 
• Overwon de situationele  beperkingen 
• Vond een manier om zich te evacueren door onafhankelijkheid, keuze en controle 

o Conjoints: vooral gekleurde Afrikanan uit arbeidsklasse en hadden verschillen in inkomen, scholing, 
toegang tot info, middelen om daadwerkelijk te evacueren 

§ Goede acties 
• Aanpassen aan de omgeving 
• Bevorderen van de onderlinge afhankelijkheid met andere mensen 

§ Goede orkaanoverlevende 
• Paste aan aan de situatie 
• Aanvaardde de situationele  beperkingen 
• Bleef en bleef samen sterk door  de onderlinge afhankelijkheid en het geloof in God 

ð Conclusie: Alle handelingen en acties moeten worden opgevat als een product van wat het individu kan doen 
gezien de middelen van de sociaal-culturele context 

 

Onderzoek Sevani et al. : Hoe concept van keuze en wat keuze is kan vercshillen in contexten 

• Amerikaanse vs Indische film laten kijken en keuzes die speler maakte tellen ofwel tellen wanneer ze iets 
aanraken (controle) 

ð Resultaat: Controleconditie geen verschil maar in keuzes geïdentificeerd werden wel verschillen, Europese 
Amerkanen identificeerde veel meer keuzes 

 

4. Culturele verschillen in perceptie en cognitie 

4.1. I spy with my little eye – een andere kijk op de wereld 

Hoe zit het met de laagste orde perceptuele processe; worden deze gevormd door cultuur? 
® Culturele kennis over de wereld en taalconcepten structureren en informeren onze percepties op de wereld 
 
Onderzoek Masuda et al. 

• College studenten kregen afbeeldingen te zien van vissen in koraal en moesten aangeven welk vis ze eerder al 
zagen , ofwel individuele of tegen kleurige achtergrond 
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ð Resultaat: Japanse contexten gingen achtergronden meer beschrijven en qua nauwkeurigheid konden japanse 
studenten beter in originele achtergrond identificeren ipv achtergrond terwijl bij Europese boeide dit niet veel. 

Analytische aandacht: (onafhankelijk) 

• Focus op objecten en hun  attributen 
• Objecten zijn onafhankelijk 
• van hun context 
• De wereld wordt gezien in delen 
• Analytische aandacht  bevordert: 

o Geheugen voor objecten 
o Nauwkeurigheid op het gebied vanabsolute taken 
o Veld-onafhankelijkheid 
o Verandering detecteren in focale objecten 

 
Holistische aandacht: 

• Focus op zowel de object- als  de achtergrondcontext 
• Objecten zijn onderling  afhankelijk van de context  waarin ze verschijnen 
• De wereld wordt gezien als 
• 'gestalt’ 
• Holistische aandacht  bevordert: 

o Geheugen voor relaties 
o Nauwkeurigheid op het gebied van relatieve taken 
o Veld-afhankelijkheid 
o Verandering detecteren in achtergrond 

 

4.2.  Niet zo fundamenteel – de wereld anders begrijpen 

~Zelfde wereld, andere attributie 

Onderzoek Morris & Peng 

• Fundamentele attributiefout ® niet zo fundamenteel! Welke reden geven we aan gedrag dat mensen stellen; In 
dit gevak een groep vissen en de vraag is waarom ene vanvoor zwemt: is deze de leider (interne attributies) of 
volgt de rest gewoon (externe attributies) 

ð Resultaat: Amerikaanse meer gebruik van interne attributies dan situationele en omgekeerde in Chinese 
contexten 

ð Conclusie: Fundamentele attributiefout bij WEIRD vercshilt van bv Aziatische cultuur 

Welke implicatie heeft dit inzicht voor mij als interculturele hulpverlener en misschien mijn perceptie van de redenen van 
gedrag wel meegekleurd door de socio-culturele context waarin ik ben gegroeid? 

 

5. Culturele verschillen in emotie 

 
(zie bijlage voor literatuur) 
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6. Universality without uniformity 

6.1. Hoe vatten we kernboodschap uit cultuur psychologische studies samen? 

1. Culturele verschillen in quasi elk fundamenteel psychologisch proces, gaande van lage orde perceptie tot emoties 

3. Culturele verschillen situeren op verschillende niveaus; soms verschilt de frequentie, soms verschilt functie 

4. Er zijn ook culturele gelijkenissen, veelal op het meest basale niveau; er is een notie van agency en zelf-concept 

5. Culturele contexten beperken zich niet tot etniciteit, maar omvatten ook sociale klasse, gender, etc. 

  

Universality without Uniformity! 

Opdelen van fenomeen in componenten die (verondersteld) universeel zijn. 
® Deze vormen meta-taal die vergelijkingen mogelijk maken en helpen ons om te begrijpen wat er dan precies 
verschillend is. (iedereen zal op zijn eigen manier een situatie interpreteren) 

• Wat ons verbindt: 
o Heterogeen complex van processen en vormen – Potentiëlen 
o De menselijke psyche verbindt ons 

§ Maakt dat we kunne praten over emoties 
• Wat ons verschillend maakt: 

o Hoe deze worden geactiveerd, geïnstitutionaliseerd en  gerationaliseerd 
o Hoe processen worden aangemoedigd, aanvaarden geaccepteerd in onze omgeving 
o Hoe we psychologische processen in de praktijk  

ð Psychic unity is een concept dat het mogelijk maakt om de ander te kunnen begrijpen 
Abstract concept dat het mogelijk maakt om met de ander in dialoog te kunnen gaan 

® Psychic unity is what makes us imaginable to one another, not what  makes us the same… The goal of 
theory in cultural psychology is to develop a conception of  psychological pluralism or group difference 
psychology that might be  described as ‘universalism without the uniformity’” (Shweder & Sullivan, 1993, 
p. 517) 

 

6.2. Wat is de positie van een individu in de culturele wereld en welke inzichten nemen we daaruit mee? 

• We hebben niet genoeg aan onze eigen context om mensen te begrijpen, want iedereen heeft zo’n contexten 
• Genderpositie en prof clashen soms bv 

 

Aantal implicaties 

1. Iedereen is mulitucultureel 
a. Wie we zijn is niet te herenigen met 1 socio culturele context 
b. Als we echt iemand willen bergijpen, moeten we al deze contexten kennen 

2. Intersectionaliteit doet ertoe 
a. Kruising tussen verschillende contexten 

i. Bv homo zijn kan in sommoige contexten goed zijn maar bv in Islam context niet 
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b. Hiering zit frictie of net voordeel 
3. Culturen zin niet monolithisch 

a. We mogen de overlap niet vergeten 
b. Er is veel variatie binnen de groep Amerikanen en binnen de groep Japaners 
c. Je kan obv scores niet indelen 

4. Culturen zijn niet statisch 
a. Culturen kunnen veranderen en vaak doordat die intersecties kunnen verschuiven 
b. Omdat meer vrouwen toegang krijgen tot onderwijs is er een andere kijk op vrouwen 

5. Culturele context ≠ identiteit 
a. Opgelegde vs eigen betekenis 
b. De betekenis die ze geven aan hun identiteit is niet altijd hetzelfde als de buitenstanders er betekenis aan 

geven 
6. ≠ naargelang de context 

a. Verschillen in wat op de voorgrond stond op dat moment 
7. Participatie cultuur = niet identiteit 

 

Allemaal hetzelfde én verschillend 

• We delen bepaalde potentiëlen, universele behoeften en psychologische bouwstenen 
• We verschillen ook want we zijn uniek 
• Daartussen zitten de culturen 
ð Samenhang  tussen maten op  groepsniveau  zeggen niets over  samenhang op  individueel  niveau. 

 

Onderzoek: groep A is analytisch, groep B hollistisch 
® elke persoon heeft een heel verschillende manier van reageren op =/= taken; toch krijgen ze een groepspatroon 
® dit zegt dus niks over individueel niveau 
 
Iedereen doet cultuur op zijn of haar eigen unieke manier 
® Elke persoon heeft in meer of mindere maten die psychologsiche tendensen  
® Een persoon participeert meer aan culturele taak dan de andere persoon 
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6.3. Wat zijn dan ‘nuttige’ competenties voor de interculturele hulpverlening? 

Cultureel geïnformeerd 

• Er zijn verschillende manieren van denken, voelen, handelen en gemotiveerd zijn in de wereld 
• Basis houding aan houden van cultureel geïnformeerd zijn  

o Vertrouwensbreuk kan ervoor zorgen dat die vollledig distantieerd van het schoolse gebeuren 
• In interculturele hulpverlening komen deze manieren samen en soms zullen ze clashen zonder dat we beseffen 

wat er aan de hand is 
• Cultureel geïnformeerd zijn betekent niet dat je alle verschillende manieren moet kennen waarop cultuur 

vormgeeft aan de psyche 
• Cultureel geïnformeerd zijn betekent dat je 

o Bewust bent dat cultuur ertoe doet 
o Bewust bent van je eigen assumpties en biases 
o Erkent dat we zelf ‘for granted’ nemen niet zo hoeft te zijn voor anderen 

 

Niet wetend 

• Je stelt je nieuwsgierig op en bevraagt de ander om zo tot de échte betekenissen te komen om je eigen 
interpretatie te vermijden 

• Je interculturele hulpverlening worden betekenissen van alledaagse dingen, zoals ’boosheid’ soms heel 
verschillend ingevuld 

• Je moet cultureel geïnformeerd zijn om nietwetend te kunnen zijn 
o Je moet weten wat mogelijks kan verschillen en dat bevragen 
o Je moet alert zijn voor eigen biases en invullingen op basis van jouw culturele posities 
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Week 3: culturele dynamieken en culturele systemen (ook van 
gezondsheidszorg) 

 

1. Hoe we samen aan cultuur doen: de enculturatie van kinderen  

1.1 Culturele verschillen in dagelijkse ouderlijke praktijken  

Ouderlijke praktijken: alles wat ouders met hun kinderen doen, bv: slaapplaatsen, dragen van baby, voedingsritmes, 
responsiviteit op huilen, zorg door kinderen en andere, face to face contact…  

Þ Verschillen tussen culturen worden vaak gemoraliseerd (dit doen wij en dit is juist)  

Enculturatie = hoe we kinderen socialiseren tot goed lid van de groep  

Pad naar onafhankelijkheid Pad naar interafhankelijkheid  

• Apart slapen  

• Niet veel dragen (buggy, thuis)  

• Voeding op vraag  

• Enkel volwasenen, ook vreemden, zorgen 
voor baby (babysitter)  

• Veel face-to-face contact  

• Onmiddelijke respons op distress  

 

• Bij moeder slapen  
• Dag en nacht gedragen  

• Veel huid op huid contact  
• Voeding wanneer moeder denkt dat het het beste is  
• Dichte familie en broers en zussen, ook kinderen, 

zorgen voor baby  
• Weinig face-to-face contact 

• Kinderen bekijken vaak wereld vanuit mama 
haar zicht  

• Anticipatorische reactie op distress  
• Gaan anticiperen op het mogelijks ervaren 

van stress + proberen vermijden  

 

 
® Ouderlijke praktijken vormen baby’s relationele matrix ® verschillende wegen om op te groeien 
 ® ontwikkleing verloopt niet eenduidig op de wereld, verschillende manieren van opvoeding en ontwikkeling bij 
 kinderen + is niet zo zwart/wit, er kunnen combi’s van beide paden zijn  
 
Ouderlijke etno-theorieën = theorieën die ouders hebben over wat de beste opvoeding is. Deze verschillen over culturen 
heen  
 
OZ Keller et al.: Amerikaanse vs Kameroense moeders over baby’s van 3 maanden en opvoeding die ze hanteren ® veel 
verschil, enkel en alleen al de spreekstijl over relatie en kind 
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1.2 Kind van je ouders: hoe ouder-kind interacties mee vorm geven aan psyche  

OZ Fernald & Morikawa: Perceptie en cognitie 
• Als ze klein zijn krijgen ze al een heel andere kijk op de wereld meegegeven  
• Amerikaanse moeders  

o Dubbel zoveel benoemen van concepten  
o Naamwoorden > werkwoorden  

• Japanse moeders 
o Dubbel zoveel benoemen sociale routines  
o Werwoorden > zelfstandige naamwoorden  

 
OZ zelfconcept en hoe ouder-kind interacties hier invloed op hebben 

• Onafhankelijk zelfbeeld  
o  Aangemoedigd door focus op innerlijke staten, autonomie, persoonlijke rollen + self-esteem  
o Vb: wat heb je meegemaakt op school, hoe voelde JIJ je?  

• Interafhankelijk zelfbeeld 
o aangemoedigd door focus op effecten op anderen, sociale normen + sociale transgressies  
o vb: hoe voelde de andere zich erbij?  
o Draait rond zelfkritiek en perspectief innemen  

• Deze verschillen zijn ook aangetoond voor middenklasse vs lage klasse  
 

OZ: emoties 
• Reactieve houding distress  

o Enkel interventie wanneer distress al plaatsvindt en baby getrootst moet worden→negatieve high 
arousal emoties zijn OK  

o Na misstap van baby en distress in baby→focus op distress→ bevestigen interpretatie baby  
o Autonomy-promoting emotions  

§ Aangemoedigd door focus op innerlijke staten, autonomie en grenzen→boosheid, persoonlijke 
rollen + complimenten→trots!  

• Proactieve houding distress  
o Constante monitoring van omgeving om distress te vermijden bij baby → negatieve high-arousal emoties 

moeten vermeden worden  
o Na misstap van baby en distress in baby→negeren op distress→ uitdagen van interpretatie baby  
o Relatedness-promoting emotions  

§ aangemoedigd door focus op effecten op anderen→verbondenheid, sociale normen + sociale 
transgressies + kritiek→Schaamte  

 
1.3 Kind van de wereld: hoe instituties en producten mee vormgeven aan psyche  

Zelfconcept en emoties 

® Institutionele praktijken zijn erop gericht om die ervaringen aan te moedigen die cultureel gewaardeerd worden  
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• onafhankelijke contexten: complimenten naar kinderen bv mooiste glimlach, mooiste tekening…  
• Interafhankelijke context: elke avond moment van kritiek op jezelf en kijken wat je beter kan doen  

OZ: Boiger, De Deyne, & Mesquita: emoties  

Boosheid & Schaamte in Kinderboeken: vanuit onafhankelijke context wordt boosheid en schaamte meer geïdealiseerd 
dan gelijkheid in België  

® onderscheid tussen competitieve onafhankelijkheid vs egalitaire onafhankelijkheid  

• N = 38 best-verkochte kinderboeken in de VS en Begie (Vlaanderen)  
o VS: cognitieve onafhankelijkheid  
o België: egalitaire onafhankelijkheid  

Ook in de volwassen wereld ® Culturele producten: tastbare publieke representaties van cultuur zoals: reclames, 
kinderboeken, schoolboeken, Populaire teksten, liedjes, films....  

OZ Kim & Markus: Themes common in American and Korean Magazines  

 

Thema’s in magazines 
Koreaans vs Amerikaans 

Amerikaans: uniekheid  

Koreaans: collectieve 
waarden  

 

 

We doen dus allemaal cultuur:  

® we worden culturele wezens en nemen dus deel aan de culturele cycli 

® We doen dagelijks conversaties met anderen en nemen dagelijks deel aan 
zaken in verband met instellingen en beiden zijn ingebed in de cultuur  

 

 

 

 

2. Hoe we samen cultuur doen: emoties in interacties  

Gesprek met dr. Michael Boiger ®  Emotions in Close Relationship: Different bumps in the road  

2.1 Why study emotions and culture?  

• Emotions help navigate social environment  
• Emotions are useful to people  
• Helps people deal with things  
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® Autonomous self-focused and trust-based choices <-> related, perspective-
taking and relational assurance  
 
® Self focused <-> other focused  
Self-focused: disscussiëren over wie van beide gelijk heft  
Related: draait meer om het proberen beschermen van de relatie  
 

 

2.2 Do people do emotions differently in social interactions  

• OZ Boiger et al.:  

 

o There are cultural differences in emotions during disagreements that reflect culturally valued relationship 
ideals: Belgian couples commonly experience anger, Japanese couples empathy  

o Retractor state: een state waar de koppels doorheen de interctie steeds weer naartoe gaat  
§ Geen gevoel over elke emotie apart maar een algemeen gevoel op het einde  

 



 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie:  

• In belgië is retractor state ® feeling strong and annoyed e nook resilient en strong  
• In Japan is er maar één retraction state ® mutual empathie  
• Grote verschillen in welke interactionele vormen het meest attractief zijn/het meeste voorkomen in elke cultuur 
• Meer high arousal states bij koppels in België, meer low arousal bij Japan + bij Japan wilt men meer mensen 

samenbrengen  
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3. Cultuur en welzijn: fysieke gezondheid en voorbeeld van traditionele Chinese medicine  

3.1 Algemene versus cultuur-sensitieve benadering van fysiek welzijn  

 Algemene geneeskunde Antropologische geneeskunde 

Probleem in 
hardware 

Software die ‘runt’ doet er niet toe = biologie is 
hetzelfde; betekenisgeving is perifeer  

Hoe de ‘error’ zich manifesteert doet er niet toe 
= symptomen kunnen verschillen, maar wat er 
écht toe doet is de biologische oorzaak. 

Is wellicht mee vormgegeven door de ‘software’ 
= biologie interageert met betekenisgeving  

Hoe ‘error’ zich manifesteert doet er wél toe = 
symptomen kunnen verschillen en geven aan 
hoe patient de (biologisch getriggerde) ziekte 
beleeft  

Behandeling Focus op genezen van het biologische probleem  

 

Focus op genezen van biologisch probleem + 
helen van de ervaring van ziek-zijn  

Context & 
inhoud 

Context en inhoud doen er niet toe → ze zijn 
‘ruis’ voor gezondheid  

Context en inhoud constitueren gezondheid ® 
zijn deel ven te begrijpen fenomeen  

 

3.2 Verschillende culturele modellen van fysieke gezondheid  

Biomedische model van gezondheid  

Þ lichaam = machine  
o Kan opgsplitst worden in specifieke onderdelen (anatomie) met specifieke functies (fysiologie) 
o Los staat van de psyche  
o Van nature uit gezond is → oorzaken van  ziekte zijn extern aan het lichaam  
o Niet-functionerende delen moeten verwijderd worden = operatie  
o ‘Indringers’ moeten aangevallen en verslagen worden = medicijnen  

Þ Oorzaken zijn: aftakeling van orgaan- systemen, stress, infecties  
o Uitleg waarom deze optreden is ook geworteld in biologie: genen, voedsel, blootstelling aan giftige 

substantie  
Þ Enige model waarvoor er systematisch empirisch onderzoek en evidentie is  

Verschillende Westerse modellen:  

Europees Amerikaans model  Frans model  

• Lichaam als ‘machine’  

• Gezondheid door regelmatige check-up die 
nodig is om machine te onderhouden  

• Niet-functionerende delen moeten verwijderd 
worden = operatie  

• Medicatie ipv. rust = herstel  

• Lichaam als ‘terrain’ = bodem waarin een microbe 
kan leven  

• Gezondheid betekent niet alleen afwezigheid van 
microbe, maar ook de goeie staat van het ‘terrain’  

• Balans is sleutel tot gezondheid  

• Vitaminen versterken immuunsysteem  
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• Oorzaak is extern aan lichaam  

• Dokter is autonoom en actief, patient is passief  

 

• Spa bezoeken en rust = herstel  

• Patient is mede-verantwoordelijk en moet actief 
het ‘terrain’ onderhouden  

 

Chinees model van gezondheid ® TMC: traditional chinese medecin  

• TCM’s visie op het licaam  
o De vitale energie van het lichaam (chi or qi) circuleert doorheen kanalen (meridianen) die vertakingen 

hebben naar organen en lichaamsfuncties.  
o  Focus op lichamelijke functies, NIET op anatomie  

• Gezondheid in TCM:  
o Harmonie in de interactie tussen lichamelijke entititeiten en de wereld daarbuiten  

• Ongezondheid in TCM:  
o Disharmonie in het systeem = symptoom-patronen  
o Imbalans tussen yin en yang (en/of 5 elementen)  
o Yang leegte (ook “hete leegte“ genoemd): hitte gewaarwordingen, zweten’s nachts, insomnia, droge keel 

en mond, donkere urine, rode tong, en een "fijne" snelle polsslag.  
o Yin leegte (“koude leegte”): aversie van koude, koude ledematen, heldere urine, diarree, bleke en grote 

tong, en een zwakke, trage polsslag.  
• Behandeling = herstellen van balans  
• Als je een leegte dus heropvult ga je dus bepaalde voedingsstoffen meer of minder innemen (koude of warme 

voeding) ® behandeling is herstellen van de balans heel vaak door voedselinname  

3.3 Botsingen in culturele modellen van fysieke gezondheid  

Cultural clashes?  

Þ Clash 1: Westerse vs. niet-Westerse  
o Meta-analyses van culturele oorzaken van ziekte = BM oorzaken worden gedeeld in slechts 3 van 186 

niet- Westerse samenlevingen.  
Þ Clash 2: tussen Westerse landen  

o Vgl van gezondheid-dieet link in 5 landen  

® correlaties waarin gezondheid en dieet hand in hand gaan volgens dokters en leken van hetzelfde land is vrij hoog  
® de correlatie waarin gezondheid en dieet hand in hand gaan volgens dokters van andere landen: veel minder 
overeenstemming  
® volgens de leken: nog minder overeenstemming  
=> consensus bestaat dus vooral binnen culturele contexten van 1 land en niet tussen verschillende Westerse landen  
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Wat als delen modellen elkaar niet raken? Wat als 
deze modellen clashen?  

Hoe op een cultuur sensitieve manier omgaan en 
zorgen dat behandeling wel mogelijk is voor cultureel 
verschillende patiënten  

Zo’n clashen zorgen vaak dat mensen zich niet 
begrepen voelen, minder trouw aan medicatie blijven 
en ook woede voelen tov systeem ® wat kunnen we 
hieraan doen  

4. Mentale gezondheid en het voorbeeld van het Kanaka Maoli model  

4.1: Algemene versus cultuur-sensitieve benadering van mentaal welzijn  

Algemene psychologie/psychiatrie  

• Impliciete aanname van ontwikkelingshiërarchie van primitiever naar geavanceerder  
o Somatisering < psychologisering  
o Ontwikkelingshiërarchie van een stoornis (ziektebeelden uiten zich op een meer primitieve manier tot 

ziektebeelden die zich veel geavanceerder vertonen)  
o Als lichamelijke uitingen voorop staan, zien we ze als primitiever dan wanneer mensen hun klachten op 

psychologische manier aanvoelen  
• Impliciete aanname dat grote psychische stoornissen bekend zijn en dat westerse categorieën + behandelingen 

universeel zijn  
o Wanneer cultuur wordt erkend→ cultuurgebonden syndroom (DSM > 250)  

• Cultuur is slechts een 'communicatieprobleem'.  
o als we maar kunnen communiceren, dan zullen al die culturele verschillen wel gewoon verdwijnen; 

cultuur is perifeer aan de stoornis  
• Context en inhoud doen er niet toe ® zijn ruis voor mentaal welzijn 

Culturele psychologie/psychiatrie  

• Mensen moeten worden begrepen in hun context= geen hiërarchie in het functioneren, maar alleen diversiteit.  
o Somatisering ≠ psychologisering  

• Expliciete erkenning dat psychopathologie ook vorm krijgt door culturele betekenissen en dat de 'beste' 
categorieën of behandelingen zullen verschillen.  

• Cultuur moet ook worden erkend in het Westerse biomedische model  
• Cultuur beïnvloedt alle aspecten van geestesziekten  
• Context en inhoud constitueren de psyche en dus de geestelijke gezondheid ® zijn deel van het te-begrijpen 

fenomeen  
• De context en inhoud staan net centraal  
• Er wordt geen hiërarche gemaakt maar wel het zijn gewoon (verschillende vormen’ van psychisch lijden  

4.2: Over normaliteit en andere aandoeningen – culturele modellen van geestelijke gezondheid  

• Biomedisch model van mentale gezondheid  
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o Klassieke kijk op psychopathologie, DSM etc 
• Kanaka Maoli model van mentale gezondheid  

o Psychische stoornis = geen Lokahi (Harmonie)  
o Dingen die het sociale weefsel vernietigen: haat, jaloezie, onbeleefdheid…   
o Dingen die geest van streek maken: overtreden van taboes of beperkingen  

§ Geesten: natuurlijke geesten, voorouders, zwarte magie  
o Dingen die sociale weefsel in harmonie herstellen: massage, zuiveringsbaden, beleefdheid…  
o In normale toestand bevindt een persoon zich in het midden van de cirkel en id deze ingebed in familie en 

in de wereld van goden en geesten en natuur  
o Als persoon kwetsbaar wordt, dan gaat deze naar een randzone (niet meer centraal ingebed), minder 

goede relaties met al die zaken in het midden  
o Heel uitgebreid classificatiesysteem  

• Mediteraans model van mentale gezonheid  
• Bezit van geesten – midden-oosten/afrika  

o Het bezeten zijn wordt bij hen niet altijd gezien als een deel van de ziekte maar ook als deel van de 
behandeling  

o Zar: mensen gaan in trance en komen in contact met die geesten om hen zo te genezen  

4.3 botsingen in culturele modellen van mentale gezondheid  

® (literatuur hierbij lezen) 

5. Interactieve les: culturele modellen en cycli van ziekte en gezondheid  

5.1 Welke aspecten van (mentale) ziekte en gezondheid zijn gelijk en/of verschillend over verschillende culturen 
heen?  

Verschillen  Gelijk  

1. Modellen van gezondheid en normaliteit, van ziekte 
en afwijking  

2. Aanvaarding/herkenning van wat normaal vs. 
afwijkend is.  

3. Verklaringen voor mentale ziekte (biomedisch, 
sociaal, spiritueel).  

4. Scripted uitingsvormen van ziekte en gezondheid.  

5. Frequentie van bepaalde ziektebeelden  

6. Beleving van ziek-zijn door patient en omgeving  

7. Ziekte-rollen door patient zelf aangenomen of 
omgeving opgelegd  

8. Relatie tussen dokter /genezer, patient en familie  

 

1. Definitie van stoornis: deviance + distress + 
dysfunction  

2. Bestaan van modellen over ziekte vs. gezondheid + 
oorzaken  

3. Distress vindt cultureel aanvaarde uitingsvorm  

4. Aantal symptomen: slapeloosheid, irritatie, wanen...  

5. Hulpvraag aan ‘experts’  
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® Wat ons verbind: Heterogeen complex van symptomen die distress kunnen uiten (potentiëlen)  

® Wat ons verschillend maakt: Hoe deze worden geactiveerd, gerationaliseerd en geïnstitutionaliseerd (praktijken)  

 

Symptoom, Syndroom, & Idioom  

Þ Symptomen: losstaande ervaringen of observaties (losstaande sterren)  
Þ Syndromen: constellaties van symptomen die vaak samengaan en een betekenisvol geheel vormen. (de grote 

beer zien in de sterren) 
Þ Clusters: geen ernergie, hoofdpijn, insomnia… clusters van depressie? (soms andere perceptie) 
Þ Contexten: daarin geven we sneller betekenis 
Þ Idiomen van distress: manieren van praten over ziekte-ervaring  
Þ “The symptom pool” = each culture provides a symptom pool recognized and discussed symptoms that leads 

people to express their inner conflicts in a familial language  
o Deze pool verandert en verschilt (doorheen de tijd en afhankelijk van context)  

§ Bv: hysterie hebben we nu niet meer 
o Symptomen die in bepaalde landen alleen maar voorkomen  
o Ook hoe stoornissen en symptomen geïntrduceerd kunnen worden  

§ Bv: HongKong bezweek iemand aan anorexia ® sinds dan ziekte, prevalentie steeg)  
o Globalisering van behandeling (soms opdringen)  

5.2 Hoe situeren we (mentale) ziekte en gezondheid in culturele cycli en welke inzichten levert dat op? 
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Voorbeeld: deze cyclil toegepast op Depressie in VS  

 

Voorbeeld: deez cycli toegepast op 
ADHD in Europa

 

Implicaties:  

1. Mentale gezondheid in context  
o Sociale interacties heel erg van belang 

2. Different ways to fix it  
o Bepaalde symptomen hebben meer/minder impact 

3. Cultural clashes & matches 
o Tussen alle niveaus, culturen en symptomen 
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5.3 Wat zijn dan nuttige competenties voor de interculturele hulpverlening?  

® Cultureel geïnformeerd vs niet wetend  

Kun jij zelf bedenken wat een NUTTIGE/GOEDE manier zou zijn om deze kennis te gebruiken?  
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Week 4: Migratie, traditionele visie op acculturatie en 
uitsluiting 

 

1. Een traditionele blik op acculturatie 

1.1. Definitie en conceptualisatie van acculturatie 

~Berry 
 
Definitie acculturatie =  

Þ Veranderingen in de originele culturele patronen die het gevolg zijn van langdurig eerste- hands contact met een 
andere cultuur.  

Þ Deze origginele culturele patronen kunne nverschillende dingen zijn, zoals gedragingen, manier van kleden 

Acculturatie vooral geconceptualiseerd bij mensen uit etnische culturele minderheidsgroepen 

• In cultuur A gesocialiseerd zijn en in contact komen met cultuur B (de mainstream cultuur) 
• Door dit contact: veranderingen voorden in zowel patronen van cultuur A als B 
• Ook op psychologische en individueel niveau doen zich veranderingen voor onder de noemer psychologische 

acculturatie 
o Bv. Gedragsmatige shifts, alsook itv adaptatie 

• Groepsniveau van culturele veranderingen = vooral onderzoek van sociologie; veranderen op individueel niveau  
® onderdeel van de psychologie 

• Adaptatie: in uitkomsten geadapteerd of is dit net het proces? Bij de uitkomsten zijn persoonlijk welzijn en 
relationeel welzijn twee mogelijke uitkomsten, die gepaard gaan met proces van adaptatie. 

o Persoonlijk: hoe gaat het met mentale gezondheid? 
o Relationeel: hoe verlopen sociale interacties, is iemand gelukkig in sociale relaties? 

• Psychologische acculturatie = proces van shifts in gedragingen, identiteiten en attitudes en shifts in psychologisch 
functioneren, hoe mensen denken, voelen, zijn 

• Uitkomsten zijn niet puur uitkomsten ® deze hebben ook terug invloed op de andere componenten van de 
acculturatie 

o Wnr iemand goed in vel ® 
goede sociale relaties ® 
veilige basis om net identiteit 
en attitudes tov culturele 
contexten verder exploreren 
of shifts in gedragingen 
uitproberen en hier opnieuw 
in gesocialiseerd te worden 

o Veranderingen op cultureel 
niveau geven niet enkel vorm 
aan individuen maar mee 
vorm gegeven door 
veranderingen in individuele 
patronen 
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2. Traditionele focus op attitudes en identiteit 

 

De ijsberg 

• Expliciete cultuur: attitudes, identiteit en gedrag 
Þ Vooral focus hierop 
Þ Doorheen jaren onderzoekers naar acculturatie vooral gefocust op mogelijke culturele veranderingen in 

zichtbare patronen van gedragingen en identiteit van mensen ten opzichte van de thuis cultuur (dominante 
cultuur) 

Þ Alle expliciete signalen vormen top van de ijsberg, maar zijn niet alles wat cultuur inhoudt 
Þ Maarnog veel meer: emoties, cognities etc 

• In traditioneel onderzoek 
Þ Minderheden vooral focus op eigen attitudes, gedragingen en identiteiten en wat de meerderheid denkt 
Þ Ook gekeken naar wat denkt de meerderheid, welke voorkeuren leven er binnen de meerderheids groep 

voor die attitudes van de minderheids groep 
Þ Kijken naar interplay tussen deze  

 

Onderzoek Ryder et al. 

• Vragen aan culturele minderheidspersoon om zich expliciet te positioneren tov minderheids- en 
meerderheidscultuur. 

• Focus op expliciete positionering van minderheden en op hun uiterlijke tekenen van acculturatie door vragen te 
stellen zoals welke serie kijk je, hoeveel belgische vriendinnen heb je… 

 

3. Verschillende acculturatie modellen: 1 – 2 dimensioneel en contextueel 

 

3.1. Één - dimensioneel model 

 

 

 

      Behoud thuiscultuur   Biculturalisme   Adoptie nieuwe/ mainstream cultuur 

 

Þ Twee polen van één dimensie: ofwel behoud thuiscultuur ofwel nieuwe cultuur maar beiden kan niet 
Þ Biculturalisme is overgangsfase 
Þ Veel kritiek op dit model want strookt niet met data die we vinden 

o Mensen kunnen culturen perfect combineren 
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3.2.   2 – dimensioneel model 

Gaat vooral over contact hebben met mensen van nieuwe cultuur 

• Assimilatie = veel contact met nieuwe cultuur en thuiscultuur 
niet behouden 

• Separatie = veel contact met thuiscultuur, weinig nieuwe  
• Integratie = beiden veel contact 
• Marginalisatie = beiden weinig 

o Marginalisatie-categorie is erg bekritiseerd, want kan 
het wel dat mensen zich met geen enkele culturele 
context identificeren? Is dit menselijk mogelijk? En als 
dat mogelijk is, is dat dan wel een goede benaming? 

o Misschien is individualistische aanpak niet negatief maar kan het een buffer zijn tegen 
vooroordelen van groepen 
 

3.3.  Contextueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

ð Samenspel tussen de twee! Verwachtingen, voorkeuren en  conceptualisatie wie ‘erbij kan horen’ door 
meerderheid geven vorm aan acculturatiepatronen van minderheden. 

 

4. Bevindingen: hoe accultureren attitudes en identiteiten? 

Operationalisatie van deze vraag is belangrijk 
® kijken we naar voorkeuren voor contact of naar voorkeuren van behoud van thuiscultuur en identiteit 

• Combinatiemodel (2-dimensioneel model 
o Twee dimensies met elkaar gemixt 

• Waardenmodel    ~Bourhis et al  
o Behoud waarden thuiscultuur 
o Adoptie waarden nieuwe cultuur 

• Contactmodel 
o Sociaal contact leden thuiscultuur 
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o Sociaal contact leden nieuwe cultuur 
• Identiteitsmodel    ~Hutnik, 1991; Phinnney, 1990 

o Behoud identiteit thuiscultuur 
o Adoptie identiteit nieuwe cultuur 
o Etnische identiteit = gevoel van thuishoren bij de groep waarvan men veronderstelt dat ze gedeelde 

oorsprong en voorouders hebben 

Onderzoek Snauwaert et al. 
® Tot welke acculturatie oriëntatie iemand behoord is afhankelijk van wat je precies meet 

• 124 Turkse Belgen 
• Integratie meest gemeten wanneer gekeken naar combinatiemodel waarbij contact met nieuwe cultuur staat voor 

adoptiedimensie 
• Resultaat: Wanneer deze vervangen worden naar waarden overnemen dan is integratiestrategie gedaald en 

wanneer het gaat over echt identiteit overnemen nog meer daling. Voor separatie net het omgekeerde 
ð Acculturatie is dus GEEN monolitisch construct 
 
Onderzoek Nguyen et al.  
® Integratie als ideaal?! 

• Integratiestrategie zou ideaal zijn maar link tussen identiteitsstrategie en adjustment wordt hier bekeken 
• Resultaat: Wanneer mensen bicultureel zijn itv identiteiten dus integratiestrategie hanteren, gaat deze link 

(correlatie) tussen aannemen strategie en welzijn significant hoger zijn dan wanneer iemand zich enkel 
identificeert met de thuis- of dominante cultuur. 

o MAAR Afhankelijk van de context en groep 
o De link tussen biculturalisme en ‘adjustment’ verschilt erg over verschillende landen 

 
Onderzoek Fleischmann et al.  
® Integratie is afhankelijk van de context 

• Gekeken naar Turkse en Marrokaanse europeanen uit verschillende steden in Europa 
o Naagaan in welke mate het mogelijk is om geïdentificeerd te zijn met religieuze groep én nationale 

identificatie? 
• Veronderstelling dat het etnische en religieuze samenhangen en nationale en stadsidentificatie samenhangen 
• Resultaat: Deze context zag enorm verschillend in verschillende steden 

o Frankfurt: er was veel religieuze discriminatie (net zoals in Antwerpen en Brussel) 
o Terwijl in Stockholm heel weinig religieuze discriminatie 

• Geen inhirent conflict tussen religieuze en civiele identiteiten 
o Meeste conflict tussen religieuze – nationale ID  
o meest compbiliteit tussen religieuze stads 

ID 
ð Het was vooral afhankelijk van de lokale socio-

politieke context 

SMV: Wanneer er meer discriminatie in bepaalde context is, 
gaat religieuze identiteit van de deelnemers sterker worden 
en nationale identiteit afnemen. Afname van nationale identificatie wordt gemedieerd omdat (positieve) gevoelens tov 
meerderheidsgroep ook afnemen. In principe zijn de religieuze en nationale identiteiten wel verenigbaar met elkaar. De 
ervaren discriminatie verklaart het identiteitsconflict weg. De acculturatiestrategie die mensen kunnen aannemen en goed 
is voor welzijn is dus erg afhankelijk van de context 
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5. Uitsluitingsmechanismen in de context van migratie en acculturatie 

 

5.1.  De positie van etnische culturele midnerheden in de samenleving 

Prestatiekloof  

ð Ongelijkheid begint al als een prestatiekloof in lagere school 
 
• Onderzoek Agirdar et al.: Kinderen met migratieachtergrond (vooral Turks en Marokaanse achtergrond) scoren 

significant lager op rekentesten en wetenschappelijke testen en meer personen met migratieachtergrond 
belanden in ‘lagere stromingen 

• Onderzoek Baysu & Phalet : Deze prestatiekloof zet zich verder in hoger onderwijs, hier ondervinden deze 
jongeren een moeilijker parcours.  

o Per extra diversiteitskenmerk waarover de student beschikt, daalt de slaag- en diplomakans, expliciet 
voor KULeuven. 

o “Studenten met migratie achtergrond hebben: hogere drop-out rate, langere studie-duur, lagere 
slaagkansen. Universiteit van Amsterdam 

• Ook in arbeidsmarkt is er kloof: bruto-dagloon van mensen zonder mogratieachtergrond ligt hoger dat met 
migratieachtergrond 

o Mensen met migratie-achtergrond werken ook vaker in ploegenstelsel, wat vaak onderbetaalde en zware 
jobs zijn 

o Vaak denken mensen dat dit komt doordat mensen met migratie-achtergond niet over juiste diploma 
beschikken, maar onderzoek wijst uit dat mensen zonder migratie-achtergrond net werken op het niveau 
van hun opleiding terwijl dit slechts het geval is voor 50% migranten 

® een levenscyclus van ongelijkheid 

 

5.2.  Het rad van ongelijkheid 

= Het systeem van racisme als motor van verschillende uitsluitingsmechanismen die ongelijke schoolprestaties en  
arbeidsmarktposities  teweegbrengen… en de verschillende uitsluitingsmechanismen die het systeem van racisme in  stand 
houden. 

Þ Etniciteit = veronderstelde gemeenschappelijke afkomst obv  
o nationale en regionale origina 
o moedertaal 
o religie  
o gelijkenissen in zichtbare uiterlijke karakteristieke 

Þ Racisme = Ideologisch systeem dat mensen statusposities opdeelt obv etnische-raciale achtergrond 
o Je hoeft geen racist te zijn om onbewust te dneken, spreken en handelen vanuit dat systeem 
o Racisme centraal in rad 

§ Daarrond: segregatie, stereotypen, vooroordelen, discriminatie… 
o = ras, maar ras is geen biologisch gegegeven, maar een sociaal construct 
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5.3.  Specifieke uitsluitingsmechanismen 

• Stereotypen en bedreiging 
o Stereotype: veralgemeningen over karakteristieken van groepen 
o Noodzakelijk om te navigeren in complexe wereld. 
o Activatie van stereotype is voldoende om prestaties onderuit te halen: 

§ Mechanisme treedt sterker op bij mensen die zich sterk identificeren met domein 
§ = of ze het stereotype zelf geloven of niet. 

o Mentale resources worden opgerbuikt door hier mee om te gaan waardoor er niets voor de test overblijft 
• Vooroordelen 

o Vooroordelen (bias): attitudes ten opzichte van leden van  bepaalde sociale groepen. 
o Vaak geworteld in stereotypen en  versterkt door socialisatie. 
o Vaak (maar niet altijd) in-group- favoritisme en out-group  derogation. 
o Kunnen expliciet zijn. 

§ MAAR kunnen ook impliciet zijn 
o Vaak affectieve component 

• Zelvfervullende voorspellingen 
o Documentaire blue eyes – brown eyes  

• Discriminatie 
o ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken die niet relevant zijn in die 

situatie. 
o Vaak geworteld in vooroordelen. 
o Verregaande  maatschappelijke gevolgen. 

 

6. Interctieve les: cultuur-psychologische visie op acculturatie en uitsluiting – bewustzijn in de praktijk 

 

6.1.  Op naar een cultuur psychologische benadering van acculturatie 

De ijsberg 

Þ We weten nog niet heel veel over acculturatie en alles dat onder het topje ligt 

Cultuur psychologische focus 

Þ Focus op impliciete positionering van minderheden en op de manier waarop hun psyche ‘fit’ met de context 
 

Onderzoek over emotionele acculturatie 

• Onderzoek 1 
o Baas zegt: 6 maand goed werken dan wordt je tijdelijk contract omgezet in een vast contract (baas liegt 

en doet dit niet 
o Ayse is boos (net als Belgische collega’s) maar ook beschaamd + blijft gevoelens van respect hebben voor 

haar baas (hiërarchie)  
§ Belgische collega’s veel minder respect en minder beschaamd 

o Ze neemt een third person perspective op 
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• Onderzoek 2 
o Emotionele episode in eigen leven opschrijven, hoe voelde je je hierbij? 
o Elk persoonlijk patroon vergelijken met het gemiddeld patroon 
o Gemiddelde nemen van alle Belgen uit meerderheidsgroep 
o Score van emotionele fit/ ongelijkheid 
o Op groepsniveau: uit meerderheidsgroep: hogere fit dan 1e generatie 
o Individueel niveau: wat zijn de predictoren 

§ Procent van leven dat je hier hebt doorgebracht + LT van immigratie 
§ Voorspellen emotionele fit 

• Onderzoek 3 
o Expliciet peilen naar hoeveel Belgische vriendjes ze hebben 
o Impliciet: welke taal spreek je op de speelplaats 

§ Hoe meer thuistaal, hoe minder fit; dus hoe minder contact, hoe lager fit 
§ Attitudes (willen ze meer contact etc) zijn geen voorspellende factor 

o Lange termijn: 
§ Veel vriendjes? Welke taal? 
§ Is er een verband tss jaar 1 en jaar 2? 
§ Meer thuistaal jaar 1 = minder emo fit 
§ Meer vrienden uit meerderheid? Passen emo meer in , makkelijker vrienden maken 

o Turkse meerderheid: 
§ Indivudeel niveau 

• Vriendschappen heel cruciaal 
• Vrienden met Turkse achtergrond: kunnen behouden van thuiscultuur ® staat los van 

emo fit van thuiscultuur 
• Onderzoek 4: Emotionele frame switching 

o Als mensen bicultureel kunnen zijn, zulllen ze dan afhankelijk van de context andere zaken naar boven 
kunnen halen? 

o Ze lieten script met negatieve situaties maar met andere emo/ context 
§ Belg: meer minachtig 

o Biculturelen kunnen perfect frameswitchen afhankelijk van de context 
 
 
 

6.2.  Welke verbanden zijn er tussen welzijn en verschillende domeinen van acculturatie? 

Conceptualisatie en onderzoek mismatches in culturele cyclus en welzijn 

• Mensen met migratieachtergrond hebben meer psychische stoornissen ® grotendeels waar 
• Discriminatie draagt bij aan depressieve en psychische stoornissen ® grotendeels waar 
• Wonen in wijk met meer mensen uit zelfde herkomstland beschermt tegen psychische klachten ® 

grotendeels waar 
• Bij vluchtelingen nemen psychische klachten toe tijdens verblijf in West-Europa ® grotendeels onwaar: 

o PTSS, depressie wordt vaak ontwikkeld 
o Oorlog ja maar ook lange asielprocedure en onzekerheid leidt vaak tot veel stress (suïcidaliteit) 
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Conceptualisatie: 
Relatie identiteit en attitudes zijn redelijk complex – hebben positief effect op welzijn mensen vs minder buiten VS 
Is hebben van bicultureel een beschermende factor? 

Mismatches 
® Kijken naar (mis)match tussen eigen persoonlijkheid en typische persoonlijkheid van mensen in context 
® EFC: emotional fit with culture 

 

Complex patroon 

• EFC autonomy work in VS belangrijk, in India niet (relatedness at home is hier veel belangrijker) 
• Culturele verwachtingen in elke culturele situatie 

o Bv. Korea: relatedness 
o België: emoties van beide culturele mandaten 

• EFC home: negatief want negatieve thuissituaties wanneer autonomie belangrijk is 

In welke mate is extraversie gelinkt aan quality of life? 
Voor indiër wordt typisch PH kenmerken in die situatie gelinkt aan extraversie: voor indiër is dat niet het geval, daar is de 
link tussen extraversie en welzijn veel kleiner 

 

Cultural consonance = culturele fit = beschermende factor tegen distress en depressie 

Þ MAAR let op met uitkomstmaten 
 

6.3.  Welke inzichten over (onze eigen houding tov) migratie en acculturatie zijn belangrijk voor de praktijk? 
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Week 5: historische perspectieven in transculturele psychiatrie 
& psychotherapie 

1. Historische perspectieven in transculturele psychiatrie en psychotherapie 

Historische indruk van de discipline om ons sensitief te maken voor domeinen die ermee verworven zijn  
® Kijken hoe die perspectieven actueel blijven in praktijken nu (bewust worden van de wortels van transculturele zorg) 
 
Centrale interesse van klinische (OZ) domein van transculturele gezondheidszorg = nadenken over:  

I. Culturele sensitiviteit & responsiviteit in zorg (de Jong, 2010; Kirmayer, 2012; Sue et al., 2009) 
o Wat is cultuur responsieve zorg? Hoe ben je cultuur sensitief?  

§ adequate interculturele communicatie 
§ valide diagnostische beeldvorming 
§ cultuursensitieve interventie 

o Wat is adequate kliniek in transculturele hulpverlening  
o Vertrekt vanuit vraag naar klinische effectiviteit  

§ Wat is cultuur responsief?  
§ War is adequaat handelen in transculturele kliniek?  

 
® Deze vraag = heel belangrijk omdat in alle Westerse multi-etnische samenlevingen verhoogde prevalentie van 
geestelijke lijden in minderheidsgroepen is en toch verminderde zorgparticipatie  
 

II. Drempels in de toegang tot zorg & verlaagde zorgparticipatie (Bodvin, Struyf, De Haene, & Verschueren, 2017; 
Ellis et al., 2010) 

o toegang & informatie zorgaanbod 
o taboe & stigma rond geestelijke gezondheid 
o Handelingsverlegenheid & impliciete vormen van segregatie/stereotypering 

® Culturele & sociale factoren in diagnose & behandeling (Kirmayer, Rouseau, & Guzder, 2014) 
 
Centrale probleemstelling 

Rol van cultuur in de ziekte-ervaring & ziekte-gedrag  
• Ziekte- & symptoomexpressie 

o Interesse in culturele modi van ziekte en symptomen  
• Verklaringsmodellen (A. Kleinman, 1980) 

o = verschillende modellen en perspectieven die gehanteerd worden in het verklaren en nadenken van de 
ethiologie, prognose en verloop van de ziekte 

§ Ethiologie speelt grote culturele rol  
• Hulpzoekgedrag, copingstrategieën & behandelwijzen 

o Hulp, steun in omgang met ziekte gemoduleerd afhankelijk van cultuur  
• Focus op culturele aard: manier waarop elk van deze fenomenen zijn gegrond in culturele modellen van wat een  

‘persoon’, ‘zelf’ & ‘lichaam’ is  
o Hoe individu zich relateert aan gemeenschap en aan spirituele wereld  
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Centrale idee = manier waarop symptomen uitdrukking krijgen, waarop klachten worden geuit, waarop we begrijpen dat 
probleem ontstaat en hulp zoeken etc, zijn wezenlijk uitdrukkingen van de culturele wereld waarin het zelf, lichamelijk 
functioneren, relaties etc op bepaalde particuliere en specifieke wijze begrepen en ervaren worden.  
® Het zijn ook die culturele denkkaders die gemobiliseerd worden wanneer ontwikkeling atypisch verloopt en deze 
worden geactiveerd.  
Deze mobilisatie = ingangspoort naar de rol in ziekte ervaring en -gedrag  
 
® Deze specificatie van de interesse (aandacht hebben voor culturele factoren van diagnose en behandeling)  
& focus komt voort uit lange geschiedenis van transculturele GGZ  
 

2. Transculturele psychiatrie: historische fasering  

In context van historische & wetenschappelijke evoluties: cultuurbegrip in antropologische theorievorming, evoluties in 
psychiatrische discipline & toenemende migratiestromen  
3 fasen die chronologische gezien moeten worden en elementen uit deze fasen blijven cohesisteren in onze huidige 
praktijken 
® zijn te relateren aan bredere veranderingen: academische ontwikkelingen, ontwikkeling antropologisch domein  

 
2.1 Koloniale & comparatieve psychiatrie  

Vraagstelling – relativiteit vs universiteit van psychopathologie & behandelpraktijken  
Zijn behandelwijzen etc universeel of zijn ze cultuurrelatief? Is er gelijk beeld, gelijk verloop en gelijke behandeling  
® In de loop van de 19de eeuw (ontstaan psychiatrie) – in helft van 20ste eeuw  

• Institutionalisering psychiatrie in koloniale gebieden 
o Met koloniale bestuur vertrokken ook artsen & psychiaters mee naar koloniale gebieden en werd 

psychiatrie als klinische discipline geïnstitutionaliseerd  
o Verwevenheid zorg & legitimering koloniale macht (Bughra & Littlewood, 2001) 

§ Idee dat westerse heerste en superieur was & andere eerder primitiever waren  
§ Met fascinatie gekeken naar ‘exotische anderen’ 
§ Anderen werden gepresenteerd met blik van morele en cognitieve superioriteit  
§ Was ook manier om koloniale macht uit te drukken en te legitimeren  

o ‘the healthy savage’ – primitieve leefwijzen & geestelijke gezondheid (e.g., Esquirol) 
§ Ideaaltypisch beeld van barbaarse vreemden die gezondheid toonden  
§ Barbaarse primitieve leefwijzen van lokale gemeenschappen legden weinig druk op 

geestelijk functioneren (manier van leven stelt minder eisen aan die mensen)  
§ Men kon veel geestelijke gezondheid observeren omwille van de protectieve aard van 

deze primitieve leefwijze  
• Die ze contrasteerden met de levenswijze en gemeenschapsrelaties in westerse 

samenleving (waar net veel productiviteit en consumptie druk legde)  
 

• ‘Culture-bound syndromes’ (eeuwwisseling 1900) = comparatieve interesse!  
o Specifieke syndromen die men kon vaststellen in deze gemeenschappen, men stelde vraag of 

psychopathologie universeel was of zijn er culture-bound specifieke elementen? Men ging op zoek 
naar specifieke vormen van psychopathologische beelden  
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o Focus op exotische psychopathologische fenomenen 
o malleabiliteit van ziekte-expressie (e.g., ‘artic hysteria’; ‘windigo’) 

§ Bv. Specifieke vorm van hysterie met biblocto; artic hysteria (gingen al roepend op ijs 
staan en kleedden zich uit) MAAR bleek achteraf eerder vrouwen die gedwongen werden 
door blanken om in risicovolle omstandigheden zich op water te begeven en gescheiden 
worden en seksueel misbruik werden ® ging eerder over vrouwen die ingaan tegen de 
overheersing van blanke mannen  
 

• universalisme & ontwikkelingshiërarchie tussen culturen 
o Assumptie van universaliteit kenmerkte dit, maar de verschillen die men vaststelde tussen culturen 

eerder verklaard toen dankzij hiërarchie tussen culturen; de westerse werden als superieur 
bekeken  

§ Premisse: in wezen universeel verloop van ontwikkeling en mogelijke verschillen zijn toe te 
wijzen aan inferioriteit van bepaalde gemeenschappen  

o Biologisch essentialisme (e.g., Kraepelin) 
o Verschillen die men vaststelden, kwamen steeds neer op hiërarchie  
o Traditionele vs. moderne culturele gemeenschappen 

 
• categorische psychiatrische classificatie (DSM-III, 1980) – cross-nationale studies 

o Geen focus meer op narratieven 
o Comparatieve psychiatrie moet gaan kijken naar prevalentie  
o Weinig focus op cultuurspecifieke aard van symptoomexpressie  

 
• genezingsrituelen (e.g., ‘Persuasion & healing’ – J. Frank, 1961) 

 
IDEOLOGISCHE ASSUMPTIES VAN ESSENTIALISME & RACISM 

• Onderliggend aan comparatieve interesse, hierbinnen in basale zin vaak vertrokken vanuit idealisme van 
essentialisme 
 

• Biologisch (e.g., Porot, 1918; Carother, 1953) & psychologisch essentialisme (e.g., Mannoni, 1948) 
o Culturele gemeenschappen konden beschreven worden in kenmerken die hen identificeerbaar 

maakte en onderscheidde van andere gemeenschappen  
o Men ging uit van universaliteit van psychopathologie maar verschillen in uitdrukkingsvormen 

konden verklaard worden door biologische of psychologische essentie van bepaalde 
gemeenschappen  

o Loop 20ste eeuw: veel scholen die vanuit deze gronden (dat bepaalde gemeenschappen een andere 
biologische essentie hadden tov bv westerse) vertrokken  

o Deze ideeën raken aan racistische denkbeelden die inferioriteit van minderheden gelegitimeerd 
hebben  

§ Rassengroepen zouden een andere biologische essentie hebben die de gedragsmatige 
verschillen verklaren bv andere frontale lob bij Afrikanen of andere werking van de geest  
 
 
 



 
 

43 

• Het ontstaan van de etnopsychiatrie & een kritische blik op de koloniale wortels van psychopathologie 
o Relevant: ontstaan etnopsychiatrie geeft aanknopingen met tweede fase: binnen deze koloniale 

psychiatrie is verschuiving in interesse naar migratie naar westerse samenlevingen en interesse in 
ontstaan van etnische diversiteit in samenleving zelf van koloniale mogelijkheden  

o Expliciet:Noord-Afrikaanse arbeiders naar FR migratie ® etnische diverse patiëntpopulaties en 
vraag naar hoe hiermee omgaan, diversiteit in franse samenleving ® ontstaan franse 
etnopsychiatrie  

§ Afstandname van racistische ondertoon maar ook interesse (tot op heden) in hoe condities 
van structurele ongelijkheid mee verklarend zijn in ontstaan van psychisch en psychiatrisch 
lijden  

§ Interesse in hoe koloniale structuren zelf oorsprong en bron kunnen vormen van 
psychiatrisch lijden  

o Etnische diversiteit in de samenlevingen van koloniale mogendheden 
o Exploitatie & ongelijkheid in koloniale settings als predictoren van psychisch lijden: F. Fanon 

§ Werk Fanon: deel van verzet voor onafhankelijkheid  
§ Psychologie van het kolonialisme: identiteitsconstructie in het gekoloniseerde subject 

(‘Peau noire, masques blancs’; 1952) 
• Focus = hoe identiteit van gekolonialiseerd subject bepaald wordt door 

machtsstructuren in koloniale regime  
• Hoe identiteit van gekolonialiseerde bepaald wordt door kolonisatie en door mate 

van ongelijke machtsrelatie 
o Gekoloniseerde subject begrijpt zichzelf enkel nog maar in relatie tot 

witte man die superieur is: leidt tot internaliseren van inferioriteit, het 
gekoloniseerde subject wil superieuriteit imiteren en ‘witte’ masker 
dragen’ 

§ Witte man = rationale, zwarte man = irrationele 
§ Deze relatie gaat eigenlijk over die machtsongelijkheid tussen 

ratio en irratio ® identiteit van zwarte man wordt getekend van 
positie van inferieuriteit 

§ Zwarte man kan zich alleen nog maar begrijpen in relatie tot 
superioriteit van witte man 

§ imitatie, depersonalisatie, & aliënatie (gaat van zichzelf vervreemden)  
§ Heel invloedrijk werk zeker in deze tijd van discriminatie en racisme  

• Dus niet in tijd van kolonisatie maar nu is er wel een toenemende discriminatie 
waarbij dit werk ook van toepassing is 

 
 

2.2 Geestelijke gezondheid’szorg) in minderheidsgroepen  

Vraagstelling – geestelijke gezondheidszorg aan etnische diverse populaties  
Focus op multi etnische samenlevingen, hoe krijgen de minderheden in onze eigen samenleving adequate geestelijke 
hulp?  
® Midden 20ste eeuw en intensifieerd na WOII en focus op verlening GGZ aan minderheidsgroepen  
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• Migratiestromen & etnische diversiteit: ‘settler societies’  
o Settler societies: mensen met veel verschillende culturele gemeenschappen en verschillende 

zorgnoden (psychiatrisch) gaan zich in 1 maatschappij settelen  
o Focus verschuift van koloniale gebieden naar multi-etnische samenlevingen en hoe hier 

gezondheidszorg aan bieden  
 

• Intensifiëring na WOII & zorgnoden in minderheidsgroepen 
o Focus: grootschalige epidemiologische studies naar prevalentie van psychopathologieën in 

minderheidsgroepen & predictieve factoren 
o Interesse in wat binnen minderheidsgroepen de etnische verschillen in ziekte-gedrag zijn  

 
• Differentiële zorgmodellen in verschillende nationale contexten & hangt samen met verschillende 

ideologische opvattingen en het eigen koloniale verleden  
o US/Frankrijk: gelijkheidsprincipe & ‘health disparities’  

§ Ervoor zorgen dat GGZ voor minderheidsgroepen in principe ook gelijk moet zijn  
§ Dus minderheidsgroepen gaan ook proces van assimilatie doorlopen  

o Canada/Australië: culturele verschillen als maatschappelijke waarde  
§ Waarde en belang van die verschillen  
§ Meer aandacht voor complexiteit van culturele identificatie  

o UK: racism als predictor van psychopathologie (e.g. Fernando)  
§ Hoe verschillen in prevalentie van psychose in minderheidsgroepen niet te maken heeft 

met diagnostische bias maar met racism als trigger  
® Focus op rol van cultuur, etniciteit & ras in ziekte-ervaring & ggz-trajecten  

 
2.3 Post-koloniale antropologie van de discipline 

Vraagstelling – analyse van psychiatrische/psychologische theorie & praktijk als cultuurproduct  
Mate waarin psychologische en psychiatrische Ozen product zijn van cultuur?  
® Voornamelijk vanaf laatste decennia 20ste eeuw 
® Blik op cultuur verschuift naar positie van GGZ zelf  
 

• Zelf-reflexieve positie: cultuuranalyse & -kritiek van GGZ praktijken en instituties  
o Wetenschapstheoretische ontwikkelingen (e.g. T. Kuhn) – psychiatrie & psychologie als cultureel 

geconstruceerde kennissystemen  
o Anti-psychiatrie – kritisch nagedacht sociale & politieke dimensie van psychiatrische diagnose  

§ Valideit werd radicaal in vraag gesteld 
o Psychiatrie as kenniskaders geven niet zozeer aanleiding tot kaders die gegeneraliseerd kunnen 

worden, maar zijn cultureel geconstrueerde kennisomdeinen (verwijst naar expressie die 
uitdrukking zijn van kennisgehelen)  
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• Culturele psychiatrie & ggz – hernieuwde nadruk op etnografische analyse van de sociale & culturele 
context van lijden & herstel (A. Kleinman)  

o ‘Category fallacy’  
§ Wanneer men naar categrorische zaken ging, dan moesten we ons hiervoor heel bewust 

zijn: we veronderstellen dat een bepaald fenomeen dat we nuttig/werkzaam achten, dat 
als we dit fenomeen ook vaststellen in een andere cult contexxt dat we ook 
veraonderstellen dat dit hetzelfde nut/betekenis heeft in die andere context en dat is 
fout!! Het vaststellen van bepaalde symtomen wil niet zeggen dat deze dezelfde betekenis 
of werkzaamheid hebben in die andere culturele context  

o GGZ praktijken als geworteld in culturele concepten van individu en zelfervaring  
§ Bewust zijn dat ggz product zijn van deze concepten 

o Etnografische exploratie: cross-culturele analyse/ in Westerse zorgsettings  
§ Kijken naar lokale culturele gemeenschappen 

 
• Echo’s van koloniale assumpties in huidige GGZ  

o Exotiserende perspectief op de cultureel ‘andere’  
§ Exotiserende fascinatie voor andere waarin cliënt die behoort tot minderheidsgroep gaat 

ervaren worden als iets exotisch dat radicaal verschilt van onze eigen ervaringen  
§ BV. Fascinatie voor spirituele behandelpraktijken waarin personen die behoren tot de 

minderheidsgroep ook echt vastgepind gaan worden op het “anders zijn”  
o Gedecontextualiseerde blik op psychiatrische stoornissen & psychisch lijden  

§ Bv. OZ: verhoogde prevalentie gedragsproblemen minderheidsgroepen  
§ Bv. Turken: zonder de noodzakelijke contextualisering van in welke mate die problemen 

gesitueerd worden in contexten van sociaal economische deprivatie en achterstellingen  
o Hiërarchische positionering van culturele gemeenschappen  

§ Belangrijke echo die een grote ‘kleefkracht’ heeft, waarin we telkens opnieuw uitgaan van 
essentialiserende cultuurbenadering: waarin de kenmerken van een bepaalde culturele 
gemeenschap ook de kenmerken zullen zijn van het individu dat behoort tot die 
gemeenschap  

§ We gaan uit van gedeelde consensuele transmissie van culturele kenmerken en 
gedragspatronen over alle leden van culturele gemeenschappen heen: veronachtzamen 
hoe individuen navigeren tussen culturele betekenissystemen, hoe ze culturele 
identificaties dynamisch kunnen inzetten tussen verschillende relationele contexten & hoe 
individuen die behoren tot minderheidsgroepen zich kunnen verhouden tot meervoudige 
culturele identificaties en die dynamisch situationeel kunnen inzetten in andere contexten  

o Essentialiserende cultuurbenaderingen 
§ Dat sort aandacht voor heterogeniteit binnen culturele gemeenschappen, dat met andere 

woorden culturele gemeenschappen geen homogene entiteiten zijn waarin we horizontaal 
kenmerken kunnen identificeren die gedeeld zijn door alle leden van die culturele gemeenschap, 
zien we te weinig terug: dat soort statische, essentialiserende cultuurbenadering vinden we nog 
zeer vaak terug in onderzoek en klinische praktijk  

§ Aandacht voor heterogeniteit van culturele gemeenschappen  
§ Bv. ‘Dat is zo in dé somalische gemeenschap': micro uiting waarin HV’er uiting kan geven aan 

dergelijke essentialiserende benaderingen van cultuur  
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• Voorbij deze bias: 
o proces-benadering cultuur: dynamisch cultuurbegrip & hybride identiteiten 
o nadruk op etnografische, emische analyse 

§ Emische vertrekpunt waar evaluatie, een beoordeling van adaptatie, vertrekt van criteria die 
geldend zijn binnen de groep waar de persoon zich bevind 

o rol van macht(songelijkheid) & agency 
§ Vraag stellen van de machtsverhoudingen en koloniale verhoudingen 

o We verlaten de idee van cultuur als homogene entiteiten 
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WEEK 6: culturele regulatie van psychisch lijden & herstel 
& instrumentarium voor beeldvorming 

 

1. Transculturele psychiatrie – historische fasering    (Kirmayer, 2007) 

(I) koloniale & comparatieve psychiatrie 
Þ vraagstelling – relativiteit/universaliteit van psychopathologie & behandelpraktijken 
Þ vertrok echt vanuit universaliteit 

(II) geestelijke gezondheid(szorg) in minderheidsgroepen 
Þ vraagstelling – geestelijke gezondheidszorg aan ethnisch diverse populaties 
Þ Focus op diversificatie van westerse samenlevingen 
Þ Interesse voor sociale stratificatie 
Þ Racisme, discriminatie… 

(III) post-koloniale antropologie van de discipline 
Þ vraagstelling – analyse van psychiatrische/psychologische theorie & praktijk als cultuurproduct 
Þ Belangrijke omwenteling 
Þ Nadruk wordt gelegd op de eigen disciplinaire theorievorming als culturele instituten 
Þ De manier waarop wij leren aan klinische praktijk te doen 

§ Hoe richten we de blik van cultuur op ons zelf 
§ Niet perse naar de cultuur in de cliënt maar echt kijken naar de eigen disciplinaire praktijk die is 

beïnvloed door onze cultuur 
§ Transculturele relatie is niet enkel kijken naar de rol van cultuur bij cliënt maar ook bij jezelf 

2. Transculturele ggz & psychotherapie - sociale & culturele dimensies van lijden en herstel 

• intersectie cultuur & psychopathologie (Kleinman & Bensson, 2006) 
o symptoomexpressie en -interpretatie 

§ rol van cultuur in de ziekte ervaring zelf 
§ de complete wijze waarop cultuur vormgeeft op het beeld van de psychiatrische ervaring 
§ culturele aard van de ziekte ervaring zelf (symptoomexoressie, behandelswijze… 

o verklaringsmodellen (‘explanatory models’) & ziekte-narratief (Becker et al., 2000) 
§ verklaren van psychopathologie 

o hulpzoekgedrag, copingstrategieën & geneeswijzen 
• rol van culturele & sociale context – ontwikkelingstrajecten & interactieve processen  

o breuklijnen in de levensloop – het mobiliseren van culturele betekenissystemen (De Haene & Rober, 
2016) 

o wijze waarop sociale relaties binnen culturele gemeenschappen een belangrijke rol spelen in het verloop 
van de ziekte-ervaring 

§ hoe spelen sociale processen en culturele regulatie een rol in de ontwikkleingsverloop van de 
ziekteervaring 

o stigma & isolatie (Ellis et al., 2011; Groleau et al., 2006) 
o sociale steun 

• migratie & culturele identificaties 
o acculturatie & creolisering in individu & gezinsrelaties (Bose, 2014) 
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o ‘cultural bereavement’ (Eisenbruch, 1998; Kevers, Rober & De Haene, 2020) 
o rol van migratie-gerelateerde stressoren in psychisch lijden (Beiser et al., 2016; Rousseau et al., 2013) 
o culturele identificaties als uitdrukking van maatschappelijke positie (Mir, 2009; Hassan et al., 2005) 
o vraag stellen: hoe hangen culturele identificatie samen met ziekte ervaring 

• culturele differentie in de zorgrelatie 
o gedragspatronen, waardenopvattingen, sociale rollen 
o institutionele praktijken  
o de ervaring van cultureel verschil in de hulpverlening relatie zelf 

§ Impliciet of expliciet 
§ Heel belangrijke rol in ziekte-ervaring en herstelproces 

 
Þ 4 centrale dimensies waarbinnen die aandacht op culturele regulatie wordt geconcretiseerd 
Þ Postkoloniale interesse vertaalt zich hier 
Þ Waar zit cultuur dan? Binnen elk van die dimensies  

 

3.1. sociale & culturele dimensies van lijden en herstel 

 
(I) Intersectie cultuur & psychopathologie 

• ziekte- & symptoomexpressie 
o ‘cultural idioms of distress’ 
o e.g., somatisatie, suïcidale cognitie (e.g., De Haene et al., 2018) 
o Je herkent hier de comparatieve interessesse in cultuur in psychopathologie 

§ Hoe vormt cultuur het ziektebeeld/ ziekteervaring 
§ Specifieke taal die gebruikt wordt om een ziekte ervaring aan te duiden 
§ Manier van uitdrukking geven aan symptomen 

o Bezoek van geesten als een stressidyoom 
§ Ptsd= ze zeggen dat ze ‘Gyns’ hebben (kwade geesten) 
§ Wij hoeven niet te geloven in geesten maar het is wel belangrijk om te geloven in de 

realiteitswaarde in de ervaring van de cliënt 
• Die houding is heel belanrgijk  
• ‘ik geloof dat jij gelooft’ 

§ Vrouw gelooft dat duivels weggaan als ze bid (duivels zijn ptsd) 
§ Zij gelooft niet wat Lucia zegt (over PTSD) 
§ Als hulpverlener mee praten in de taal van duivels 
§ Hulpverlenerrelatie breekt vaak af omdat, vaak impliciet, ze het gevoel krijgen dat hun gedachten 

worden afgebroken 
§ Je moet met elkaar in dialoog kunnen gaan 

• verklaringsmodellen (A. Kleinman, 1980) 
o geheel van samenhangende opvattingen over ontstaan, symptomen, verloop & behandeling van ziekte 
o manier waarop de verklaring en prognose van ziekte begrepen wordt cultureel van aard is 
o individueel / collectief 

§ In gemeenschappen kan er een gedeeld verklaringsmodel zijn, maar er kan ook heterogoiteit zijn 
hierin 
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o van statisch naar dynamisch construct: ‘ziekte-narratief’ 
o e.g., spirituele verklaringsmodellen voor psychose (e.g., Rousseau, Key & Measham, 2007); hyperactiviteit & 

oppositioneel probleem gedrag (e.g., Guzder, 2007), posttraumatische klachten (e.g., Hinton) 
• hulpzoekgedrag, copingstrategieën & behandelwijzen 

o What is really at stake for patient, family and sometimes their community 
o Hulpzoekstrategie: extend family  
o Ze zeggen soms tegen Lucia ‘je bent mijn tante geworden’ 
o Ze zoeker vaak hulp bij de grote familie (tantes, nonkels…) 
o Het gaat over verbinden met culturele vormen van zoeken naar hulp 

 

(II)  Intersectie cultuur in interactieve processen in traject psychopathologie 

• ziekte-ervaring & mobiliseren van culturele betekenissystemen (Rober & De Haene, 2016) 
o sociale processen die het verloop van ziekte ervaring beïnvloeden 
o culturele symbolen actveren , ze geven steun tijdens breuken in condities (breukervaring, bv eerste 

lockdown, virtuele ronde van Vlaanderen) 
o culturele symbolen geven verankering  

§ ze garanderen continuiteit 
• stigma & taboeïsering (Ellis et al., 2011; Groleau et al., 2006): exclusie uit referentiegroep 

o processen van stigma en taboeisering (en ook sociale processen) zijn richtinggevend over hoe ziete 
ervaring zal verlopen 

• sociale steun & sociale rehabilitatie (Rousseau & Bagilishya, 2005) 
o sociale cohesie 

(III) Migratie & culturele identificaties 

• acculturatie & creolisering in welbevinden 
o protectieve rol van verworteling in minderheidscultuur 

§ Belang van oorsprongsgehechtheid 
§ Cultuurbehoud is belangrijk voor geestelijke gezondheid 
§ Media: nadruk op integratie, en blah blah blah 

• We horen veel te weinig hoe we weten dat die processen (oorsprongsgehechtheid) 
protectief kunnen zijn (niet altijd)  

o intersectie gezinsrelaties & transgenerationele dynamieken (Bose, 2014; Younis & Hassan, 2019; Moro et al., 
2020) 

§ Speelt zich af een bredere familie context 
• ‘cultural bereavement’ (Eisenbruch, 1998; Kevers, Rober & De Haene, 2020) 

o = culturele ontworteling, het verlies van culturele … een factor kunnen zijn van geestelijke problemen 
o = The loss of one's social structure and culture can cause a grief reaction 

• rol van migratie-gerelateerde stressoren in psychisch lijden (Beiser et al., 2016; Rousseau et al., 2013) 
o healthy migrant hypothesis (HIE, ‘healthy immigrant effect’) & immigrant paradox (Bacong & Menjivar, 2021) 

§ Healthy immigrant effect: Migranten hebben een betere gezonden dan de native populatie van 
het land waar ze toekomen (niet bij kinderen tho) ,dit effect verdwijnt naarmate ze in 
resettelment blijven (zeker bij 2de en 3de generatie) 

• Daarna scoren ze slechter dan de native op de gezondheidsindicatoren en GGZ 
• Ongelijkheid speelt hier en rol in 
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o minderheidsgerelateerde exclusie & discriminatie – predictoren van depressie & psychose (Cantor-Graae, 
2007; Kelly, 2005; Levecque et al., 2007; Oh et al., 2016; Schouler-Ocak et al., 2021) 

o discriminatie & protectieve rol van culturele/religieuze verworteling (Hassan et al., 2013) 
o discriminatie in relatie tot welbevinden: empowerment & veerkracht (Priest et al., 2013) 

§ zich sterker verbinden collectieve identificatie 
o als een individu verworteld is in een collectieve verbinding dan is die beter bestendigd tegen discriminatie 

§ collectieve identificaties verhogen psychische stress als het racisme en discriminatie TE hoog is 
o kinderen & jongeren: verhoogde prevalentie van internaliserende problemen (Kouider et al., 2014) 

• culturele identificaties als uitdrukking van maatschappelijke positie (Mir, 2009; Hassan et al., 2005) 

o internalized racism (cf. Schouler-Ocak et al., 2021) = negatieve representaties van de groep waar iemand toe 
behoord begint deel uit te maken van het zelfbeeld van die persoon 

§ Geïnternaliseerde angst van de meerderheidsgroep op mijn minderheidsgroep 
o ’reverse acculturation’ (Lecompte et al., 2017) = bij recente nieuwkomers die leven in ernstig segregatie, 

uitsluiting is er een return naar de minderheidscultuur 
o reactieve identiteitsmobilisatie 

§ mobiliseren van culturele id in (reactief )respons op maatschappelijke conditie bv 9/11 => 
toenemende dragen van hoofddoek ® Die hoofddoek representeert ook omgaan met 
maatschappelijke conditie 

 
Þ Migratie hangt samen met dynamiek van culturele verandering 
Þ Culturele continuïteit zowel als culturele verandering 
Þ Hoe hangen de processen van culturele identificatie samen met ziekte ervaring, adaptatie, ontwikkeling van 

psychopathologie 

(Spaas et al., 2021) 
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SDQ 

- 18.8% high levels of symptomatology  
- vs. 10% in UK population-based survey (Green et al., 2005) 

CRIES-8 

- 40% of participants score within the clinical range 
-  vs.  1-10% prevalence rate in general population Mollica et al., 2004 
- Refugees (44.7) > non-refugee migrants (32.4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IV) Culturele differentie in de zorgrelatie 

• gedragspatronen, waardenopvattingen, sociale rollen 
• institutionele praktijken & machtsongelijkheid (Fernando, 2010; Rousseau et al., 2008): ‘institutioneel racisme’ 

o Institutionele praktijk zijn beïnvloed door cultuur 
o Turkse cliënt doorsturen naar Turkse hulpverlener 

§ (goed bedoeld maar..) 
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3.2. Analyse van sociale & culturele dimensies van probleemervaring & herstel  (De Haene, Derluyn & 

• rol van cultuur & migratie in de ziekte-ervaring 
• rol van cultuur & migratie in de therapeutische relatie 
• rol van culturele & sociale context in de hulpvraag van patiënten 

o betekenisgeving aan & omgaan met sociale, maatschappelijke conditie 
o mobiliseren van sociaal weefsel & maatschappelijke positie als dragers van herstel 

 

3. Diagnostische beeldvorming: person – centered ethnography 

 

4.1. Etnografische beeldvorming – Exploratie van sociale en culturele dimensie van lijden (Mezzich et al., 2008, 
2009; Lakes et al., 2006) 

• culturele dimensie van probleemervaring, probleemgedrag & probleemverklaring 
• inbedding in levenscondities van de betrokkenen 
• centrale richtvragen voor etnografische exploratie (Gailly, 2008; van Dijk, 2010) 

o hoe omschrijven betrokken culturele identificaties? 
o hoe gebruiken betrokkenen culturele gedragsrepertoires in het uitdrukken van de probleemervaring? 
o welke betekenis geven betrokkenen aan de probleemervaring en hoe verklaren ze ontstaan ervan? 
o hoe hangt probleemervaring samen met migratie, traumatisering, culturele verandering en sociale 

positie? 

    complexe interactie tussen persoonlijke levensverhalen, leefwereld & culturele  betekeniskaders 

 

In een proces van etnografische beeldvorming wordt expliciet de nadruk gelegd op een brede, uitgebreide exploratie van 
de culturele dimensie van probleemervaring, probleemgedrag en probleemverklaring en hun inbedding in de lokale 
context van de betrokkenen (Gailly, 2008). Hierbij staan volgende vragen centraal (van Dijk, 2010a): (i) hoe omschrijven de 
betrokkenen hun culturele identiteit of identiteiten?; (ii) hoe gebruiken de betrokkenen culturele gedragsrepertoires in het 
uitdrukken van de probleemervaring (e.g., symptoomexpressie, mobiliseren van hulpbronnen)?; (iii) welke betekenis 
geven de betrokkenen aan de probleemervaring en hoe verklaren ze het ontstaan ervan?; (iv) hoe hangen klachten samen 
met migratie, culturele verandering en sociaaleconomische status van de betrokkenen? De etnografie betreft zo een 
exploratie van relevante probleemgerelateerde aspecten van de cultuur van oorsprong en de actuele maatschappelijke 
condities (e.g., kansarmoede, werkloosheid, ervaringen van racisme), waardoor de persoonlijke levensverhalen, lokale 
leefwereld en culturele betekeniskaders die expliciet gelinkt kunnen worden aan de probleemervaring en het 
psychosociale lijden in kaart gebracht worden. Kleinman en Bensson omschrijven deze etnografische beeldvorming als het 
proces waarin hulpverleners in kaart brengen ‘what is really at stake for patients, their families, and, at times, their 
communities’ (Kleinman & Bensson, 2006).  

`` 
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4.2. Etnografische beeldvorming – ontwikkeling van instrumentarium 

Etnografische beeldvorming – Instrumentarium 

• ontwikkeling 
o Cultural Formulation of Diagnosis (CFD; DSM-IV; APA, 1994) 
o Culturele Interview (CI; Rohlof et al., 2002; van Dijk et al, 2012) 
o McGill Illness Narrative Interview (MINI; Groleau et al., 2006) 
o Cultural Formulation Interview (CFI; DSM-5; APA, 2013) 

• CFI-dimensies 
o culturele identiteit van cliënt 
o culturele conceptualisering van de probleemervaring 
o psychosociale stressoren & hulpbronnen 
o relatie cliënt-zorgverlener 

• patiënt/informant-versies & 12 aanvullende modules (Lewis-Fernandez et al., 2016) 
• culturele formulering als dialogisch instrument 

 

DSM-III 1980 (en DSM-III-R, 1987) 

Eerder: omschrijving ziektebeelden op basis van theorie, met nadruk op verklarende diagnosen => bemoeilijkt communicatie 

DSM-III: focus op beschrijvende diagnosestelling vanuit oriëntatie op universeel bruikbaar classificatiesysteem: van een 
ziektebeeld is sprake als er een aantal symptomen gedurende een bepaalde tijd aanwezig is en  het functioneren beperkt 
(objectieve, meetbare symptomen die onderliggende intrapsychische processen aanduiden) 

® Kritiek op cultuurblindheid: (i) gebaseerd op blanke, Amerikaanse middenklassepopulaties; (ii) contextafhankelijke 
ziektebeelden (voorbeeld Kleinman, 1987 depressie lage rugpijn); (iii) interpretatie van symptomen afhankelijk van 
betekeniswereld; (iv) culture-bound syndromes 

In het domein van de geestelijke gezondheidszorg en culturele psychiatrie werden de voorbije jaren een aantal instrumenten 
ter ondersteuning van deze etnografische exploratie ontwikkeld, als hulpmiddelen voor een cultuursensitieve 
probleemverheldering en diagnostiek. Zo werd bij de totstandkoming van de vierde editie van de Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (APA, 1994) de bijlage ‘Cultural Formulation of Diagnosis’ (CFD) ontwikkeld, een 
toevoeging aan de diagnostiek die in de recente vijfde editie (DSM-5) verder werd geconcretiseerd in het ‘Cultural 
Formulation Interview’ (CFI), bestaande uit 16 vragen gebaseerd op de CFD (APA, 2013). Deze CFD omvat een lijst van 
componenten die door de diagnosticus in kaart dienen te worden gebracht teneinde rekening te houden met culturele 
factoren en hun rol in probleemervaring, -expressie, en -verklaring. Zo wordt gepeild naar de etnisch-culturele identiteit van 
de cliënt, zijn/haar mate van taalvaardigheid en mate van betrokkenheid met het geboorteland en met het nieuwe land, 
culturele verklaringsmodellen die door de cliënt worden gehanteerd aangaande symptomen en etiologie, ervaring met 
professionele en alternatieve hulpverlening, culturele factoren in de omgeving (e.g., impact van het ontbreken van 
‘extended family’) en (inter)culturele elementen in de relatie tussen het individu en de hulpverlener (e.g., moeilijkheden in 
het communiceren in de eerste taal van het individu).  

In de Nederlandse context ontwikkelden Rohlof en collega’s eerder het ‘Culturele Interview’ (CI), een vragenlijst volgens de 
CFD-componenten (Rohlof, Loevy, Sassen, & Helmich, 2002). Deze interviewleidraad vormt een handreiking in de culturele 
formulering en blijkt door cliënten als erg zinvol ervaren te worden, doordat ze zich gewaardeerd voelen en zich sterker 
uitgenodigd voelen te investeren in de opbouw van een vertrouwensrelatie (Rohlof & Groen, 2010). Ook werd door Groleau 
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en collega’s het McGill Illness Narrative Interview (MINI; Groleau, Young, & Kirmayer, 2006) ontwikkeld. Dit MINI is een semi-
gestructureerd interviewprotocol gericht op de exploratie van symptoombeleving en -expressie, ziektenarratieven, 
hulpzoekgedrag en copingstrategieën. Het kan worden ingezet voor erg uiteenlopende probleemervaringen, kent diverse 
vertalingen en wordt als instrument voor probleemverheldering toegepast in zowel de klinische als onderzoekspraktijk. Uit 
onderzoek blijkt dat het gebruik van een dergelijke, kwaliteitsvolle etnografische exploratie vaak erg relevante informatie 
biedt over variaties in gezinssystemen, de intergenerationele impact van migratie (e.g., gewijzigde genderrollen, 
intergenerationeel conflict, het verbrokkelen van het bredere familienetwerk), eerdere ervaringen met (traditionele) 
gezondheidszorgsystemen in het land van herkomst, en de rol van religieuze praktijken in coping en sociale steun (Kirmayer, 
Groleau, Guzder, Blake, & Jarvis, 2003). 

Nevertheless, employing the CFI by itself does not result in a diagnosis. The information obtained by the CFI must be 
integrated with other clinical material to produce a comprehensive clinical and contextual evaluation.  

Exploratie van ‘what is really at stake for clients, their families, and at times, their communities’ 

 

 

4. Centrale thema’s in klinische implementatie culturele formulering 

• Gezinssysteem 
o Gezinsconflict 
o extended family network 
o transgenerationele dynamieken 
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o intra-familiale eer/loyauteit 
• trauma & georganiseerd geweld 

o gevolgen van traumatisering 
o ontwikkeling van gezinsgeweld 

• migratie 
o migratie-gerelateerd verlies 
o gezinsseparatie en –reünificatie 
o verblijfstatus 

• culturele identiteit & culturele verandering 
o hybridisering 
o genderrolpatronen 
o positie in sociale en culturele weefsel 

• culturele noties van ziekte en herstel 
o symptoomexpressie, verklaringsmodellen  
o geneeswijzen 

• structurele & maatschappelijke dimensies 
o racisme, stereotypering, discriminatie  
o sociale isolatie & marginalisatie 
o sociaal-economische deprivatie 

 

5. Culturele formulering – klinische studies 

• haalbaarheid, toegankelijkheid & klinische relevantie (Lewis-Fernandez et al., 2017; Skammeritz et al., 2020) 
• constructie ziekte-narratief (Kirmayer et al., 2020) 

o van symptoom-gebaseerde diagnostische analyse naar patient-gecentreerde benadering van 
beeldvorming: narratieve exploratie van ziekte-ervaring in context 

o opbouw vertrouwensrelatie: empathie & maatschappelijke solidariteit 
• verdere ontwikkeling CFI 

o gestandaardiseerde vs. flexibele afname (e.g., Aggarwal et al., 2020) 
o ‘structural competence’ (Holmes et al., 2020; Metzl et al., 2014; Weiss et al., 2021) 
o gezinsbenadering in culturele formulering (Guzder, 2014) 

 To elicit subjective and contextual information from patients and their companions, the CFI engages them in a 
guided, open-ended conversation that covers a range of topics in a parsimonious but connected way. The interview 
process aims to allow a narrative flow, in which the person reveals aspects of their health and illness experience and 
makes new connections regarding their situation. In other words, the process of conducting the CFI is as important 
as the content elicited. 
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Week 7: basisvaardigheden/basishoudingen interculturele 
hulpverlening  

Aantal aspecten over basishouding van interculturele hulpverlening ® artikels + extra cruciale aspecten: zal ons toelaten 
om met een casus aan de slag te gaan 
 

1. Zoeken naar verwevenheid met herkomst/oorsprong  
® In de migratie of na de vlucht zoeken mensen hoe ze aspecten die verbonden zijn met een culturele leefwereld 

waaruit ze komen, een plaats kunnen geven 
® Migratie is ook (culturele) discontinuïteit, die om erkenning vraagt en waarbinnen een zoeken of verlangen naar 

(culturele) continuïteit ontstaat 
® Binnen een gezin al verschillen tussen betekenisgeving aan herkomst 
® Je neemt culturele leefwereld mee, gehechtheid aan culturele herkomst 
 
Belangrijk: zoeken naar verwevenheid met oorsprong of herkomst  

ð Oorsprongsgehechtheid = in migratie verlangen naar verwevenheid met cultuur van oorsprong belangrijke rol  
o Gaat perfect samen met integratiegerichtheid  
o Wanneer er evenwicht tussen beide gevonden wordt = creatieve acculturatie of creatieve integratie  
o Continuïteit en discontinuïteit (erkennen maar ook zien hoe je jezelf kan blijven) (die cultuur is altijd nog 

aanwezig, zelfs als je 2de of 3de generatie bent)  
ð Vlucht of migratie = beweging weg van bepaalde plaats, lang, leefwereld naar andere  

 
De vraag is: wanneer je in migratie gaat en hoe je op dezelfde manier probeert te verbonden zijn met een culturele 
leefwereld waaruit je komt: je gaat automatisch binnen in een andere culturele leefwereld = ontmoeting met nieuwe 
andere cultuur en tegelijkertijd zal je proberen om cultuur van herkomst die je meegebracht hebt uit migratie ook op één 
of andere manier creatief plaats te geven  
 

• Gaat over verbondenheid tussen discontinuïteit en continuïteit in migratie  
o Belangrijk = discontinuïteit erkennen & migratie zien als stap weg van iets, soort breuklijn die vraagt tot 

erkenning  
o In deze stap zal belangrijk blijven hoe je verder jezelf kunt blijven EN blijven vormgeven aan wie je was 

voordien (dat is die culturele continuïteit)  
o Balans tussen discontinuïteit en continuïteit is belangrijk 

• Enerzijds integratiegerichtheid: gerichtheid op een nieuwe culturele leefwereld, en anderzijds 
oorsprongsgehechtheid: de gehechtheid aan de culturele leefwereld die in je familiegeschiedenis aanwezig is, 
zelfs als je tweede of derde generatiemigrant bent  ® die twee hangen altijd samen! 

• Soms moeilijk wanneer die discontinuïteit niet goed erkent wordt in migratie: migratie is breuklijn in het bestaan 
en je brengt tegelijk heel veel mee uit culturele leefwereld van oorsprong 

• Zonder erkenning van discontinuïteit en het daarmee verbonden zoeken naar (hernieuwende) vormen van 
continuïteit wordt:  

� ofwel extreem en rigide vastgehouden aan cultuur van herkomst (als miskenning van de 
discontinuïteit),  
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� uit angst dat er niets meer zal overblijven van de cultuur van herkomst, angst dat men dat 
stukje identiteit volledig kwijt is 

� migratiecultuur kan soms strenger zijn dan cultuur die ondertussen ginds geëvolueerd is 
� ofwel te gemakkelijk opgegaan in de cultuur van het land waarnaar men migreerde (als miskenning van 

de continuïteit)  
� Als ik blijk geef van mijn andere achtergrond ga ik er hier nooit bij horen  

� tussenin ligt meer creatieve vormgeving 
� een dilemma voor migranten, psychisch heel moeilijk omdat men langs beiden kanten voelt dat men 

als anders gezien wordt 
� Wanneer men te makkelijk assimileerd, in welke aspecten blijft men dan verbonden met de cultuur van 

herkomst? Men gaat volledig op in cultuur van nieuwe land (miskenning continuïteit)  
 

Etnopsychiatrie beschrijft sensitieve momenten in de levensloop van kinderen van migranten, waarop dat dubbele 
culturele toebehoren voelbaar wordt of extra op de voorgrond kan treden:  

• De geboorte van de volgende generatie = bijzondere betekenis. Wat zal identiteit zijn van mijn baby? Weet dat 
deze anders zal zijn dan die van de ouders maar men wil een deel van cultuur van herkomst doorgeven in kind 

o Bv. Newborn wordt volledig ingeschreven in nieuwe land maar ook als naam ingeschreven in land van 
herkomst  

• de intrede in de school: sterk besef bij ouders dat kind gescholariseerd zal worden in nieuwe taal en cultuur (bang 
dat taal en cultuur van land van herkomst niet meer belangrijk zal zijn voor kind) 

o Dubbelheid: tegen leren van nieuwe taal: men wil dat het kind de taal van Vlaamse gmeenschap leert 
maar is ook bang dat taal uit herkomst land verloren zal zijn (duidelijke spanning)  

• de identiteitszoektocht van de adolescentie: heel erg kijkend naar buitenwereld, maatschappij waar me een 
bepaalde cultuur ontmoet en tegelijkertijd moet omgaan met cultuur die familie ontmoet  

o Hoe gaan jongeren in hun adolescentie om met die multiple identiteit (kan zorgen voor conflicten)  
o Als uw cultuur voorschrijft om uw ouders niet in vraag te stellen, kan je dan in Vlaamse context uw ouders 

bekritiseren? 
 

Migratie als verlies: welk verlies ? 
• Het gaat niet om het verlies van cultuur, wel om het verlies van de vanzelfsprekendheid ervan 

o Waarom handel je zo? Waarom kleden jullie je zo?® cultuur van herkomst verliest zo 
vanzelfsprekendheid (kan door in vraag stellen van andere maar ook van jezelf)   

• Vanuit de erkenning van dat verlies van de vanzelfsprekendheid van cultuur van herkomst, kan men weer op zoek 
gaan naar:  

� hoe men binnen zijn integratie aan de cultuur van het land waarnaar men migreerde verder plaats en 
betekenis kan geven aan cultuur van herkomst;  

� of andersom geformuleerd, hoe men binnen zijn ervaring van culturele continuïteit ruimte kan maken 
voor verdere integratie in of vermenging met aspecten van de culturele leefwereld waarnaar men 
migreerde 

� In dat herbronnen in of opwaarderen van de cultuur van herkomst wordt die cultuur van herkomst tevens 
getransformeerd/ vernieuwd/ verbonden met cultuur in het land waarnaar men migreerde 
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Oorsprongsgehechtheid of verlangen naar verwevenheid met herkomst is niet te verwarren met “terug inschrijven in 
traditionele cultuur”  
= herbronnen in bepaalde waarden cultuur van herkomst ® gebeurt steeds vanuit culturele leefwereld naar waar je bent 
gemigreerd  
® wordt onvermijdelijk vernieuwd doordat die verbonden wordt met cultuur van land naar waar je migreerde 
 

2. Casusanalyse uit artikel: Herstel van… (in bijlage)  
Vader belandt in kliniek omwille van hartklachten – afdeling cardiologie – onderzoeken: geen medische oorzaak voor de 
hartpijn van de vader. Tijdens 1 van de gesprekken: cardioloog opgevallen dat vader vertelt over moeilijkheden binnen 
gezin en in het bijzonder moeilijke relatie met dochter ® vanuit gebrek aan medische oorzaak en vanuit te horen gekomen 
conflicten werd man doorverwezen naar klinische psycholoog.  
Vader op consultatie bij psycholoog: vrij snel op moeilijk aspect van vader-dochter conflict – dochter eist veel autonomie 
op, vond dat ze veel meer vrijheid moest hebben: vader vond dat kind dat op een uitdagende manier had gedaan, ze begon 
zich te schminken etc = vader angst dat gemeenschap zou denken dat hij geen grip meer had op zijn dochter ® mede 
hierdoor hartklachten ontwikkeld  
Vader en dochter gingen aan de praat met elkaar in therapie: dochter kreeg meer vrijheid van de vader (relatief snel af), 
therapeut dacht toen dat dochter vooral autonomie wou en vond dat ook heel belangrijk voor opgroeiend meisje: men 
dacht dat wanneer autonomie verkregen was, de begeleiding was afgerond maar dat was niet!!  
® dochter kwam terug voor stuk therapie dat veel langer duurde: op moment dat dochter autonomie verkreeg: zeer 
bekommerd om haar imago: wie ben ik nu in de ogen van mijn vader en van de gemeenschap? Gaat papa mij nog wel als 
een eerbaar meisje zien?  
Heel interessant: op moment dat ze haar eis kreeg, werd ze onzeker  
Therapeut had vader al eens horen zeggen “ja, bij ons was het zo dat als dochter die en dat deed een vader zo zou moeten 
optreden etc” ® ook vader verwees naar bepaalde gewoontes in cultuur van herkomst, de dochter greep vooral terug naar 
beelden van een goed eerbaar meisje in cultuur van herkomst  
Werd duidelijk dat therapeut zelf in de doelstelling dat die zichzelf stelde, dat die niet verkeerd was, maar tegelijkertijd ook 
bedacht had vanuit een eigen culturele inbedding: opgroeiend meisje dat meer vrijheid wil en autonomie wil 
Hier had therapeut geleerd dat er een plots een stuk kan optreden dat geworteld is in cultuur van herkomst = angst rond 
wat een eerbaar meisje is – helemaal geworteld in het cultureel script van een eerbaar meisje in Marokko  
In therapie hebben ze beide mensen geholpen om op zoek te gaan anar een creatieve verbinding van meerdere culturele 
perspectieven: zowel nieuwe als oude 
Belangrijk om altijd goed te blijven zien dat je etnocentrisch kan gaan kijken als therapeut: vanuit je eigen culturele kader 
zonder dat te weten ® op zich niets mis mee maar je moet je ervan bewust blijven van het feit dat het cultureel ingebed is 
in je eigen culturele voorgeschiedenis  

 
• Begrip van de symptomen van de vader & Een perspectief op vader-dochter conflict 

o Moeilijke relatie tussen vader en dochter in migratieachtergrond (Marokko) 
• Verbinding zoeken tussen oude culturele perspectieven en cultureel perspectief dat ze nu ontmoeten in migratie 

o Vb. Dochter wou meer vrijheid, vader gaf haar dat na lange discussie  
o Dochter wil meer vrijheid en therapeut dacht ‘ja dat is ook normaal’ ® je ziet dat de richting die je uitgaat 

is mee gevormd door je Westerse visie 
o Maar dan was het zo voor de dochter dat ze het moeilijk kreeg met haar zelfbeeld ® dan greep ze terug 

op gewoontes van de oude cultuur  
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• Deze mensen zijn op zoek naar een voor de verschillende gezinsleden creatief tweevoudig cultureel perspectief 
o Wat hier belangrijk was voor de 2 personen: mogelijke ruimte die er ontstaat om te gaan spelen met 

beide culturele perspectieven – die was er oorspronkelijk niet  
• Meisje zat in conflict met haar beeld over wat een goed en eerbaar meisje is (in de marokaanse wereld) 

o Dat marokaanse script was voor haar dus toch nog belangrijk 
• Besef dat je als therapeut mogelijks vanuit je eigen cultureel perspectief kijkt ! 

o Je stelt bepaalde doelen maar deze kunnen gekleurd zijn en ingebed in onze eigen geschiedenis  
• Is er een potentiële ruimte om in gedachten en gevoelens te gaan spelen met beide perspectieven? (potentiële 

ruimte om culturen te verweven tot een dragend en betekenisvol referentiekader of ‘envelope/omhulling’?) 
(Potential space for weaving cultures into a containing envelope) 

• Als dat niet lukt en zo’n gezin dient zich aan met een ‘symptoom’, mag je niet enkel in termen van problemen of 
pathologie van de individuele gezinsleden of dit specifieke gezinssysteem denken: niet psychologiseren dus! 

o Het symptoom van zo’n vader als toont ook dat het voor hem niet goed mogelijk was om te spelen met 
die verschillende perspectieven ® als dat niet lukt dient een gezin zich aan met zo’n symptoom 

o Erg belangrijk om symptomen niet alleen itg psychopathologie te bedenken. Wanneer we alleen dat doen 
= psycholiseren – dat is net wat we niet mogen doen  
® er spelen ook culturele elementen mee  

• Niet alleen psychologiseren maar ook de culturele elementen erin zien! Het verweven van culturele kaders wordt 
migranten ook niet makkelijk gemaakt (bv. omwille van machtsongelijkheid ts. meerderheids- en 
minderheidsgroepen): er spelen dus ook sociaal-economische factoren, socio-politieke factoren die het migranten 
niet makkelijk maken (Roland Littlewood: politiek onrecht tav migranten wordt niet zelden 
gepsychopathologiseerd) 

o “Reduceer mij niet tot mijn trauma’s” 
• en, er is naast individuele of systemische invloeden ook invloed van culturele scripts: in deze casus bijvoorbeeld, 

het culturele script over hoe een vader-dochter relatie kan zijn en het culturele script over wat eerbaar is voor een 
opgroeiend meisje 

o Dus niet alleen kijken naar individuele kenmerken maar ook naar culturele scripts  
 

• Maar: ook niet culturaliseren! 
• De zopas beschreven culturele scripts zijn niet onveranderlijk of ‘heilig’ en ze zijn ook niet het enige niveau dat 

meespeelt; ze worden namelijk aangewend/gebruikt door personen om hun positie in het gezin te behouden 
(maw: die culturele scripts zijn nooit los van persoonlijk of familiaal gebruik) 

• Papa gebruikt cultuur om macht van zijn dochter te kunnen behouden – dochter verwijst naar Vlaamse cultuur om 
iets te bekomen van haar vader 

 
® Blijf dus in een casusanalyse altijd goed kijken naar de drie verweven niveau’s : cultuur-sociale groep (gezin) – persoon 

• Deze 3 niveau’s zijn steeds met elkaar verbonden 
® Culturaliseren en psychologiseren kan je voorkomen door steeds die drie niveau’s tegelijk te bedenken 
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3. Etnopsychiatrie 

Psychologie als westers cultureel fenomeen (Franse etnopyschiatrie leert ons om psychologie als westers fenomeen te 
bekijken)  
® Westers ontstaan en westerse klemtoom (vb kerngezin, kan in niet-westerse veel breder zijn met meerdere generaties, 
vb bij ons autonoom, niet-westers vaak ook meer sociaal ingebed)  
 
Er is een metaculturele theorie en een interculturele theorie  

• Meta-cultureel: perspectief waarin universele functie van cultuur beklemtoond wordt = overal in de wereld zorgt 
cultuur voor een draagvlak en een betekenisgeving – beklemtoont de gelijkenissen tussen culturen  

• Intercultureel: lokaal thereotische aspecten van cultuur = cultuur doet op elke plek van de wereld op een 
specifieke manier aan betekenisgeving – beklemtoontde verschillen tussen culturen; beklemtoont specifieke 
invulling van cultuur  

 
Marie-Rose Moro beschrijft 3 niveaus van interculturele ontmoeting: waar je creatief culturele leefwerelden kunt 
combineren  (creativiteit, innerlijke en relationeel conflict, en onmogelijkheden in de interculturele ontmoeting)  

1. Voor elk van ons geldt dat als je in culturele ontmoeting leeft dat er conflicten kunnen zijn  
2. Er zullen moeilijke combineerbare stukken zijn, die conflicten kan je innerlijk of relationeel ervaren  
3. Daar waar culturen quasi onmogelijk te verzoenen zijn met elkaar (dat zie je ook in therapie, mensen zitten soms 

met een dilemma 
 
Werk van Marie-Rose Moro  

• Naast de dragende en verbindende of betekenisgevende aspecten van cultuur (cultuur als containment) beschrijft 
Moro op basis van therapie met vluchtelingen datgene wat dat culturele draagvlak kapot maakt: de bedreiging, 
traumata of barbarij die mensen op de vlucht drijft, alsook de pijnlijke ambivalentie en de wisselvallige 
gastvrijheid ten aanzien van vluchtelingen, eens ze in Europa raakten 

• Het is alsof cultuur niet meer werkzaam is als draagvlak of betekenisgever: in therapie is het belangrijk om cultuur 
te herontdekken als iets wat een draagvlak kan zijn en opnieuw betekenis kan geven. De actuele ambivalenties 
van Europa naar vluchtelingen toe kan ook zeer bemoeilijkend zijn 

• Hoe kunnen we zowel cultuur van herkomst als nieuwe cultuur aanwenden om terug tot betekenisgeving en 
draagvlak te komen  

• In haar werk met vluchtelingen gaat Moro op zoek naar culturele bronnen van vluchtelingen, teneinde de 
traumata die ze meemaakten te helpen neutraliseren 

o Alles wat hen het gevoel kan geven van een draagvlak, verbondenheid en zingeving  
• Ze wendt cultuur aan (zowel cultuur die meegebracht is op de vlucht als cultuur van het land van asiel) bij het 

weerbaar maken van vluchtelingen, bij het heraanknopen bij veerkracht: culturele inbedding (zowel in het land 
van aankomst als uit het land van vertrek) als belangrijke weg naar veerkracht 

o = belangrijk stuk van interculturele therapie: het werken aan het herontdekken of opnieuw tot stand 
brengen van veerkracht  

• Métissage = het verweven geraken van culturele leefwerelden, creatief aan elkaar knopen van draden vanuit 
verschillende leefwerelden, tot stand brengen van creatief palet van verschillende culturele invloeden  

o Metafoor weven: soms moet je bij het weven een stuk er terug uithalen omdat het niet past 
o Therapie is ook een métissage: tot stand brengen van culturele verwevenissen en invloeden  
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Duidelijk onderscheid tussen migranten en vluchtelingen  
o Migrant, métissage = verweven geraken van diverse culturele leefwerelden, met alle creativiteit, 

conflicten en onmogelijkheden vandien  
§ Je kan je wel eens vergissen in de combinatie, maar er zijn wel 2 draden (er zijn minstens 2 

culturele leefwerelden) dus er is materiaal om te weven 
o Vluchtelingen, métissage = heel andere dingen beklemtonen bv immobiliseren (ze kunnen ergens 

naartoe)  
§ Identiteit wordt vormgegeven door dat rondreizen  ® leidt tot bestaan in kwetsbaarheid en 

onzekerheid  
§ Er moeten gaten gedicht worden om ervoor te zorgen dat die mensen niet verder in de afgrond 

zinken 
• Actuele aspecten van vlucht: bestendig op doorreis zijn, nog niet aankomen, aan de grenzen (aan de deur) 

kloppen zonder ergens binnen te raken 
o Dilemma: verlangen van aankomen, tot rust komen en angst dat men niet mag aankomen 

• Het in niemandsland verblijven, le non-lieu, in transit, aanknopend aan grenzen zonder voorbij die grenzen te 
geraken (borderlinking) (ervaring nooit ergens binnen te geraken) 

o dat leidt tot een bestaan in précarité (grote kwetsbaarheid en onzekerheid, zeer wankel bestaan) 
• Begeleiden is hier (3 fasen): spanningen stabiliseren en vervolgens aanknopingspunten en grond onder de voeten 

helpen vinden. Pas later kan zo’n vluchteling gaan verwerken en verdiepen 
 
Dus allereerst:  

® Spanningen en trauma’s stabiliseren & zorgen dat men niet verder de dieperik ingaat  
® Op stabiliserende niveau ga je als vluchteling de ervaring hebben dat er iets zinvol is in die gesprekken: het is een 

aaknopingspunt, er ontstaat een lichtpunt in het bestaan en er ontstaat een soort grond onder de voeten  
® Als dat voldoende gebeurt: kan je gaan verwerken en verdiepen (als er een aanknopingspunt en grond onder de 

voeten is)  
® le dispositif groupal; het groepstherapeutisch dispositief ® iets wat in Vlaanderen NIET gehanteerd wordt 

(aritkel) ® groep therapeuten met andere achtergrond (die culturele herkomst relativeren)  
 

Vanuit het artikel over Moro leren we voor de casusanalyse dat de hulpverlener helpt:  
• bij het zoeken naar een complex evenwicht van culturele continuïteit en discontinuïteit bij migranten  

o helpen verweven van twee culturele leefwerelden,  
o helpen negotiëren van de knelpunten daarbij,  
o helpen verwerken van aspecten van verlies en onzekerheid of misverstanden daarin, 
o loyaliteitsconflicten rondom dubbel toebehoren;  
o het leven in zijn diverse vormen helpen te verzoenen,  
o combineren en het omgaan met de conflictueuze aspecten daarvan 

• bij het heraanknopen met draagvlakken en zinvolheid na de bedreiging en mogelijke traumata’s van vluchtelingen  
o helpen overwinnen van dreigende verlies van elke zinvolheid en perspectief;  
o helpen het leven te vrijwaren tegen of  
o helpen het leven te herontdekken overheen de pijn en de bedreiging of de traumata’s – en, voor 

sommigen de dood - van de vlucht 
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4. Het gelijke en het verschillende (in de interculturele ontmoeting)  

• Belangrijk om de aard van de migraties naar Europa sinds WO II goed te verstaan, ten einde de knooppunten, 
conflicten, kwetsbaarheden van migranten en vluchtelingen goed te begrijpen 

o Als interculturele therapeut goed op de hoogte zijn van de aard van de migraties naar Europa sinds WOII 
opdat we alles kunnenbegrijpen – elke migratiegolf heeft zijn specifieke kansen en kwetsbaarheiden  

• Wat betekent migreren voor een mens/een gezin? 
o Rollen? Relaties?  

• Wat brengt vlucht op psychologisch en relationeel vlak met zich mee? 
• Wat doet een leven in een andere culturele leefwereld met ouderschap en met het identiteitszoeken van 

jongeren?  
• Psychopedagogische hulpverlening dient migranten of vluchtelingen te begrijpen vanuit wat migratie en vlucht 

met een mens doet 
o Men dient zich af te vragen wat migranten en vluchtelingen doormaken door de dynamiek van migratie of 

de dynamiek die de vlucht met zich meebrengt – wat doet dat met een mens?  

 

5. Specifieke migratie en specifieke knelpunten (risico’s)  

® begrijpen vanuit welke situaties mensen naar een therapeut komen, heel erg van belang om te kijken vanuit welke 
specifieke migratiegolf mensen komen  

• Klassieke economische migratie 
• Politiek vluchtelingen 
• Transnationale migratie in globaliseringsperspectief 
• Klassieke economische migranten die deel worden van transnationale migratie 
• ® één van de kernvaardigheden van het interculturele werk is de idee dat specifieke migratiegolven ook 

speficieke knelpunten, kwetsbaarheden en risico’s met zich meebrengen, alsoof sterktes en veerkracht 
• Dudielijk verschil in psychodynamiek tussen deze bovenstaande die deel worden van transnationale  

 

6. Verwevenheid van oorsprongsgerichtheid en toekomstgerichtheid; herkomst en integratie  

• Meest adaptieve acculturatie betekent zowel herbronnen in meegebrachte culturele leefwereld als integratie in 
nieuw ontmoete culturele leefwereld 

• Spiegelen aan westerse cultuur én aan cultuur in land van herkomst, maar tevens als migrant beseffen eigen 
positie in te nemen tav beide culturele velden (met mogelijke eenzaamheid die de specificiteit van 
migratiegeschiedenissen met zich meebrengt) 

o Je spiegelt steeds aan beide kanten maar zo ook beseffen dat je niet naar 1 spiegel mag gaan 
• Vebonden zijn van oorsprongsgehechtheid en toekomstgerichtheid gaat perfect psychologisch samen  

 

Economische migratie  

Economische migratie overheen generaties: ‘ginds’ en ‘hier’, mixed identities, biculturele competenties, mogelijk conflict 
en creativiteit tussen twee culturele invloeden; 
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Vanaf jaren 60 – vooral mannen  

• Gastarbeiders – wouden hier niet blijven: hier werken en dan terug naar land van herkomst  
o Vraag naar hulp in onze economie en mogelijkheden in andere landen (sloten contracten af met andere 

landen) 
• Begin jaren 70: eerste grote economische crisis na WOII: stop op economische migratie: mannen konden niet 

zomaar remigreren want je kon niet terugkomen naar het westen (remigratie werd naar toekomst verschoven)  
o ‘Ooit gaan we allemaal terug naar ginds en gaan we een beter leven hebben’ 
o Men droomde nog van remigreren maar ze wisten dat dat niet meer mogelijk ging zijn (door crisis) 

• Mannen waren aanvankelijk hier om te werken, niet om socio-cultureel te integreren (want men ging toch ooit 
teruggaan) 

• Zonen van de tweede generatie zochten een weg naar de samenleving hier, niet alleen om te werken maar ook 
om te studeren = meer socio-culturele integratie ® hiervoor konden ze zich niet spiegelen aan hun vaders (zorgde 
voor gedragsproblemen want ze konden zich moeilijk positioneren)  

o Zochten om stappen te zetten in deze wereld  
o Ouders hebben alles gedaan om naar hier te komen maar de kwetsbaarheid is dat je merkt dat er een 

dynamiek komt in het gezin, want de kinderen hebben soms een andere blik  
o Die jongens vonden het soms moeilijk om zich hier te zetten en ze kunnen ook niet altijd terugvallen op 

voorbeelden van integreren ® soms gedragsproblemen daardoor 
o Ze stonden voor een stukje alleen in die zoektocht 
o Jongens verlangde naar een richtinggevende hand die de weg leidt in deze nieuwe samenleving 

• Vaders van de tweede generatie moeten aan hun zonen van de derde generatie doorgeven wat ze bij hun vaders 
van de eerste generatie soms niet genoeg vonden (sturende, richtinggevende hand, een identificatiefiguur om de 
weg in de samenleving te vinden) 

o = Kwetsbaarheid langs mannelijke lijn  
 

Bij vrouwen:  
• Vrouwen waren aanvankelijk niet meegekomen, ze kwamen pas jaren later dmv huwelijksmigratie (hierdoor 

vervrouwelijkte de migratie = uitbereiding van migratiegolf en gezinnen  
• De vrouwen hadden een autonomie in hun oorspronkelijke land want alle jongemannen waren gaan migreren 

o Ze komen naar België en dat is helemaal ander 
o Er zijn wel winkels met Turkse ingrediënten maar ze hadden toch moeite om te koken met dezelfde 

smaken 
o Ervaring van breuk, en wij zien het fout als een ervaring van hereniging 
o De grote wens die men had om elkaar te zien, maar ook de moeite om die breuklijn te doorbreken 

§ Voor sommige gaat dat goed, maar sommige blijven daar moeite met hebben  
• De meisjes van de tweede generatie werden nog niet meegebracht tot ze naar school moesten  
• De meisjes die meekwamen zagen hun moeder in de migratie veranderen van een autonome vrouw (in de 

gemeenschap van waar ze komen want de man was in Europa dus ze deed alles zelf) naar een zwijgzame, besloten 
vrouw die hard voor gezin zorgde maar het niet makkelijk had.  

o Ze zagen haar moeite hebben met de taal enzo 
o Je was een kind van een moeder die zich aan het aanpassen was  

• Bij de geboorte van derde generatie voelen sommige van deze tweede generatie vrouwen hoe ze zelf opgroeiden 
terwijl ze eerste generatie moeder erg misten (dat gaat over de vrouwen waar de moeders van in west Europa 
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waren en die kinderen waren in het land van herkomst gebleven: waar ze zelf moeder werden, realiseerden ze 
zich dat ze hun eigen moeder erg gemist hadden  

<-> Politiek vluchtelingen (vanaf jaren 70) 

• Ook twee referentiepunten, maar invloed van trauma, geweld, vlucht in het geheim;  
• Ook sterk re-integratie perspectief  

o Met de tijd verandert en die re-integratie valt weg bij actuele vluchtelingen  
• Ook conflict en creativiteit 

 

<-> Transnationale migratie:  

(anders dan politieke vluchtelingen want die hadden een beeld: we gaan van hier naar daar)  

• Niet langer een ‘ginds’ en ‘hier’, illegaliteit, trauma, uitbuiting, veel voorlopige stopplaatsen, veel fundamentelere 
bestaansonzekerheid 

o Je moet alles verkopen ginds om ergens naartoe te kunnen 
o Van het ene naar het ander (hier zijn geen vaste punten, men gaat naar Europa maar naar waar ?) 
o Je wordt meegesleurd met het random verloop 

• Je verkoopt een stoel in je land om ergens anders te gaan, maar in dat andere land krijg je heel lang geen stoel om 
te zitten 

• Boarderlinking (grenzen verbinden) 
o Van de ene grens komt men naar de andere grens met de hoop dat men ergens geraakt, men geraakt er 

als burger niet binnen 
o Nooit echt ergens binnen maar altijd aan de grens gehouden ergens 
o Ze zijn het zo gewoon dat ze altijd worden buitengehouden zorgt voor moeite met vertrouwen dat ze 

binnen mogen 
• Reizen niet om terug te keren eens de situatie beter is 
• Deze gebeurtenissen hebben zware gevolgen in ouder-kind relatie (desoriëntatie in gehechtheid)  

 

Cirkel is rond nu klassiek economische migranten als EU-burgers in Europa op drift zijn, vluchtend voor de crisis in Zuid-
europese landen; ze worden dan transnationaal migranten, niet illegaal, wel in de marge en armoede 

• Ze voelde dat ze zich niet echt erkend werden als migranten 

 
Belang om eigenheid van migratiegolven te kennen 

� Economische migratie: tussen twee stoelen vallen, op twee stoelen zitten 
� Actuele transnationale migraties: geen stoel meer om op te zitten 
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7. Kernpunten  

• Drie verbonden perspectieven: cultuur-groep-persoon 
o Deze integreren nauw met elkaar – eenzijdig culturaliseren of psychologiseren kunnen we tegengaan 

wanneer we goed blijven zien dat deze aspecten verbonden zijn  
o Als therapeut aan de slag gaan met die perspectieven 

§ Individu: ‘hoe neemt Güm haar positie in waar de groep zich naartoe duwt’ 
§ Sociale groep beïnvloedende krachten 
§ Wordt dat verstaanbaar vanuit een bredere context?  

• Oorsprongsgehecht en integratiegericht 
o Meest creatieve acculturatie wanneer oorsprongsgehechtheid en in integratiegerichtheid met elkaar 

verbonden blijven  
• Hoe tot een dragend en zinvol multipel cultureel draagvlak en betekenissysteem komen? 

o Multiple: met aspecten van thuiscultuur en nieuwe cultuur  
• Mensen belichamen cultuur, beklemtonen bepaalde zaken, wenden cultuur aan, soms in functie van eigen positie: 

daarrond ontstaan conflicten tussen en binnen generaties, tussen gezinsleden maar ook binnenin zichzelf  
o Mensen belichamen cultuur: cultuur is een praktijk  
o = beleefde ervaring, iets wat je ervaart (niet puur cognitief)  
o Hierin worden bepaalde zaken beklemtoond en zetten verschillende mensen verschillende dingen op de 

voorgrond: men wendt cultuur aan  
o Het is daarom dat daar conflicten tussen en binnen generaties ontstaan vanuit verschillende invloeden 

van verschillende culturen waarbinnen men zich beweegt  
o Ze (gezinsleden) leggen andere klemtonen in die migratie  

• Therapie met migranten= zoeken naar oplossingen voor conflicten tussen culturele zingevingssystemen;  
o Je zit op 2 stoelen: kan iets ongemakkelijk hebben en daarom ga je opzoek  

• Therapie met vluchtelingen = zoeken naar herstel van draagvlak en zingeving die door bedreiging en trauma 
vernield leken 

o “soms is er geen stoel meer over” – allereerst opzoek naar een stoel (= herstel van draagvlak en 
zingeving)  

o Geen conflict want er is niks dat botst, ze missen een draagvlak 
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Week 8: Casus Gül 
 

• Ze zijn veel meer dan alleen migrant  
• Migratiedynamieken spelen mee in de moeilijke kanten die die mensen meemaken in hun leven 

®  ‘Als kind moeite om mij geliefd te voelen’ 
o Het gaat erom dat moeder en dochter in die migratiedynamiek zaten en eigenlijk ook gevangen zaten 
o Vragen van dochter: Waarom zit ik hier in Brussel? Wat doe ik hier?  
o Gül was zelf een oudste dochter en wilt nu haar dochter zelf wegsturen 

§ ® om dit te begrijpen moet je die migratie begrijpen 
o Het is veel ruimer dan die moeder-kind relatie, het is beïnvloed door de migratie  

• Partner van Gül 
o Zijn niet gwn 2 Turkse mensen die samen komen, zijn 2 mensen met de zelfde herkomst MAAR 2 

verschillend gesocialiseerde mensen ® hebben ook verschillende verwachtingen van het leven  
o Ze wou het een kans geven, het liefst vanal willen ze een huwelijk waar de familie mee instemt en de 

omgeving 
o Gül had ook een wens om zelf iemand te kiezen (speelt parten, zeker als ze ziet dat die man in West 

Europa zich anders gedraagd)  
o Huwelijken die wij zien als homogeen, zitten eigenlijk heel veel verschillen die zorgen voor complexiteiten 
o Hier zit een stuk verlangen naar aanknopen naar de herkomst, ze wilt een huwelijk zoals het in haar 

omgeving gezien zou worden 
§ Ze hoopt dat zij en haar man samen een weg zouden vind in West Europa maar dat is moeilijk 

geworden 
§ Twee aspecten: oorsprongsgehechtheid vs wens van goede integratie en de twijfels die ontstaan 

als ze ziet dat het niet makkelijk is in dit nieuwe land samen 
• Oorsprongsgehechtheid: kijken naar wat belangrijk is voor de gemeenschap waaruit zij 

komt  
• Integratie: ze hoopt goed geïntegreert te geraken  

• Oudste dochter komt af en toe mee naar eerste stappen groep (in de vakanties), en dat is interessant om te kijken 
naar de dynamiek 

o ‘mama ziet mij niet graag’ ® daar komt dan een heel gesprek rond 
o ‘papa is vaak weg naar Turkije’ ® wat doet hij dan?  

§ Mannen gaan vaak terug naar land van herkomst (vooral winter) 
§ Moeders blijven waar hun kinderen zijn 

• Ouders nog ‘nooit’ gelukkig gezien (zegt Gül) 
o Mensen die in eerste generatie hard gewerkt hebben, en elkaar minder hebben teruggevonden in de 

migratie maar toch verder hebben gedaan  
§ Die breuklijn waarbij het niet bij iedereen goed loopt  

o Als hij zijn liefde niet aan mijn moeder geeft?, Gül dacht dat hij een andere vrouw had in Turkije 
o Hij ziet zijn vrouw niet genoeg en mij als dochter niet genoeg 

§ Dat herhaalt zich ook in haar eigen huwelijk, mijn man ziet mij niet genoeg en ik ben ontgoocheld 
in mijn man 

• Scheiding aangevraagd 
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o Verschillende reacties ‘We doen dat niet’ vs ‘ze mag doen wat ze wil’ 
o Interessant gesprek in die groep: Mag dat nu bij ons? Wat betekent dat dan?  
o Ze ziet een nieuwe man in het geheim: Ze is voortdurend bezig met ‘wat denkt men over ons’ vs waar wil 

ik naartoe met mijn leven 
§ Wat denkt men van ons ® vanuit bepaald beoordelingssysteem dat in die gemeenschap leeft 

• Oudste dochter staat haar in de weg  ‘ik stuur haar terug’ 
o Hier zou er iets kunnen ontstaan wat onwillend tot actie leidt 

§ Dus even sturende houding aannemen  
o Een stuk onverwerkte geschiedenis uit haar eigen leven (ze was zelfs ook terug gestuurd door haar 

moeder)  
o Nodig dat iemand zegt ‘how, laten we hier even over spreken’ 

§ Iemand dat het opvangt en ruimte kan creëren  
o “Koffer kinderen “ 

§ Kinderen die meewillen met de ouders die vertrokken  
§ Ze heeft haar eigen ouders gemist 

o Die collega moeders van die groep die herkennen die vraag ookal hebben ze niet allemaal hetzelfde 
meegemaakt 

§ ‘moeder was afwezig door depressie omdat ze moeilijk kon aanpassen’ 
§ Alle moeders reageren anders 

o Ze heeft een diepe band met haar ouder maar ze weet niet hoe ze ermee moet omgaan met een 
beginnende puber 

o ‘niemand heeft dat voor mij gedaan’ ® ik moet een keuze maken voor mijn kind maar mijn moeder heeft 
dat nooit voor mij gedaan  

• ‘Jij begrijpt ons niet’ 
o Wat denk je dat we niet verstaan en wat wil ® welk gevoel krijg je daarbij en wat zou je willen dat wij 

verstaan?  
o Meestal verwijten waarmee men in contact wil komen ® Vaak een vraag van alstublief begrijp ons, help 

ons een weg te vinden 
• ‘als mijn dochter ziek is dan zoek ik iets anders dan dokter , een geneesheer’ 

o Dan heeft ze het gevoel dat ze alles heeft gedaan  
§ Dan heb ik gedaan wat ze bij ons in de maatschappij vroeger zouden hebben gedaan (vorm van 

oorsprongsgehechtheid) 
o Opzoek naar betekenisgeving van die ziekte van haar kind en ze zoekt in beide werelden  
o Met migratieachtergrond kan je door de scholing hier kan je negatief denken over die gedachten 

 
 

Examen: je kan niet al die vragen beantwoorden, raak niet in paniek als je alle vragen leest bij zo een casus 
Het gaat niet om die vragen, het is belangrijk dat bepaalde hoofdpunten door ons gezien worden waarin je duidelijk maakt 
dat je genuanceert kunt reflecteren 
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Week 9: casusanalyse 3 
® casus waarop we eerste keer culturele vormgeving kunnen toepassen  

transculturele ggz & psychotherapie sociale & culturele dimensies van lijden en herstel 

Onze eerdere duiding van culturele vormgeving 
® Gaat over het contextualiseren van de ziekte-ervaringen, ziekte verloop 
 
Die contextualisering kunnen we onderverdelen in 4 belangrijke domeinen  

• intersectie cultuur & psychopathologie (Kleinman & Bensson, 2006) = hoe is ziekte ervaring zelf cultureel 
gekleurd 

o symptoomexpressie en -interpretatie 
o verklaringsmodellen (‘explanatory models’) & ziekte-narratief (Becker et al., 2000) 
o hulpzoekgedrag, copingstrategieën & geneeswijzen 

• rol van culturele & sociale context – ontwikkelingstrajecten & interactieve processen = specifieke interactieve 
processen in culturele gemeenschap 

o breuklijnen in de levensloop – het mobiliseren van culturele betekenissystemen (De Haene & Rober, 
2016) 

o stigma & isolatie (Ellis et al., 2011; Groleau et al., 2006) 
o sociale steun 

• migratie & culturele identificaties  
o acculturatie & creolisering in individu & gezinsrelaties (Bose, 2014) 
o ‘cultural bereavement’ (Eisenbruch, 1998; Kevers, Rober & De Haene, 2020) 
o rol van migratie-gerelateerde stressoren in psychisch lijden (Beiser et al., 2016; Rousseau et al., 2013) 
o culturele identificaties als uitdrukking van maatschappelijke positie (Mir, 2009; Hassan et al., 2005) 

• culturele differentie in de zorgrelatie 
o gedragspatronen, waardenopvattingen, sociale rollen 
o institutionele praktijken  

 

CFI: cultural information interview 

® moet standaard worden toegepast in werken van transculturele klinische setting  
® vanaf dat er sprake is van culturele differentie  
® Open ended vragen die diagnosticus in gesprek dient te brengen – die vragen zijn gesitueerd in 4 domeinen  

o Culturele identiteit van de betrokken 
§ Met welke specifieke etnische en culturele groepen identificeert de patiënt zich  

o Culturele aard van de ziekte ervaring  
§ Culturele constructen van gezondheid en pathologie  

o Exploratie van stressoren in bredere sociale/culturele gemeenschappen  
o Klinische relatie zelf 

§ Hoe speelt cultureel verschil nu een rol in die klinische relatie? 
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Implementatie van CFI (culture formulation interview): dimensies van culturele formulering 
® CULTURELE FORMULERING – CENTRALE THEMA’S: CULTUUR – GEZINSRELATIES – SOCIALE CONDITIE 

• gezinssysteem 
o gezinsconflict 
o extended family network 
o transgenerationele dynamieken 
o intra-familiale eer/loyauteit 

• trauma & georganiseerd geweld 
o gevolgen van traumatisering 
o ontwikkeling van gezinsgeweld 

• migratie 
o migratie-gerelateerd verlies 
o gezinsseparatie en –reünificatie 
o verblijfstatus 

• culturele identiteit & culturele verandering 
o hybridisering 
o genderrolpatronen 
o positie in sociale en culturele weefsel 
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• culturele noties van ziekte en herstel 
o symptoomexpressie, verklaringsmodellen 
o geneeswijzen 

• structurele & maatschappelijke dimensies 
o racisme, stereotypering, discriminatie  
o sociale isolatie & marginalisatie 
o sociaal-economische deprivatie 

 

Casusanalyse 3 

Welke dimensies van culturele formulering warden reeds geëxploreerd in de gevalsbeschrijving? 

• impact van traumatisering: (geanalyseerd op zowel niveau van kind-ontwikkeling als niveau van gezinsrelaties  
o contextualisering van ontwikkelingscontext & ontwikkelingsstimulering: collectief geweld 

§ Collectief geweld = directe ontwikkelingscontext en grijpt in op ontwikkeling van kind  
o gezinsrelaties in context van langdurige traumatisering 

§ impact van collectief geweld op protectieve rol van moeder (De Haene, Grietens & Verschueren, 
2010) 

§ reactivatie van trauma in actuele ouder-kindrelaties (Almqvist & Broberg, 2003; De Haene, 
Dalgaard, Grietens, Montgomery & Verschueren, 2013) 

• langdurige gezinsseparatie  
• lopende asielprocedure & ervaring van onveiligheid + langdurige periode van onzekerheid  

o Onzekerheid is een langdurige stressor die mee verloop psychisch lijden gaat bepalen  
• explanatory models in gezinsrelaties 

o vader en moeder hanteren verschillende modellen van verstoring ontwikkeling kind en probleemgedrag  
§ vader: impact traumatische ervaringen  
§ Moeder: ASS specifiek verklaring door opzoeken internet  

 
Hoe zou je de culturele formulering verder uitwerken en verdiepen in gesprek met Fadi & Safa? 

• emotionele expressive & invulling van emoties  
o Schaamte, wat betekend die emotie en welke gedragsmatige gevolgen zijn er 

• culturele stress-idiomen 
o in hoeverre wordt autism ervaren als een Westers construct  

• culturele opvattingen (e.g., explanatory models) over impact van collectief geweld & traumatisering? 
o Over de impact op ontwikkelingsrelaties (zowel opvatting ouders als opvatting bredere context) 

• genderrol-posities in trauma- en migratiegeschiedenis 
o Hoe zijn die rollen geevolueerd  
o cultureel weefsel (& religieus discours) als bron van traumatisering 

• stigma rond verstoorde kindontwikkeling/ontwikkelingsstoornis? 
• culturele & religieuze steunbronnen? 

o culturele continuïteit & culturele verandering 
• socio-economische positie van het gezin? 
• klinische relatie & trauma-disclosure? 
• opvattingen bij hulpverlener rond genderrolposities in culturele gemeenschap van cliënten 
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Tijdens examen: niet de bedoeling om referenties te maken zoals zij hier doet ® bedoeling dat we meegeven welke taal, 
vocabularium we hebben geleerd om te kijken naar hulpvraag, ziekte-ervaring, probleemervaring en handvaten naar 
behandeling ® We moeten ook proberen indentificeren wat we niet zin in casus 
® Inzichten die je hebt voor beeldvorming en inzichten voor behandelen van casus zelf 
® aan eind van casus krijg je aantal richtvragen  
® op maximaal 3 pagina’s tonen op welke manier je gaat leren nadenken over die richtvragen 
® zelf kiezen of je een casus opbouwt op basis van deze richtvragen/of dat je zelf structuur uitdenkt 

 
Generieke richtvragen waarmee we aan de slag worden gezet met een casus 

(i) Hoe zie je de rol van cultuur in de ziekte-ervaring en ziekte-expressie? Hoe zou je de verschillende emoties 
al dan niet interpreteren?   

(ii) Welke specifieke culturele modellen van normaliteit en afwijking zou jij met deze cliënt exploreren, mede 
vanuit de specifieke intersectionele positie van de cliënt? En hoe denk je dat deze modellen zich verhouden 
tot verschillen in het mensbeeld, psychisch functioneren, gedragspatronen, betekeniskaders, sociale rollen, 
sociale interacties en/of instituties die doorgaans gewaardeerd worden in de culturele context van het 
cliëntsysteem en deze binnen de Belgische context?  Met andere woorden: kun je een (concreet) concept 
kiezen dat relevant is voor deze casus om door de bril van een (specifieke) culturele cyclus te exploreren? 
Welke inzichten zouden kunnen voortkomen uit deze exploratie? Hoe pak je deze exploratie aan? 

(iii) Hoe zie je stressoren gerelateerd aan een gedwongen vlucht een rol spelen in de lijdensdruk, en welke 
minderheidsgerelateerde maatschappelijke stressoren zijn van invloed? 

(iv) Hoe zie je in de casus het samenspel van cultuur, sociale groep ( gezin) en individu aan het werk?  
(v) Hoe herken je cultuurspecifieke strategieën van coping? Herken je processen van oorsprongsgehechtheid 

en integratiegerichtheid, en elementen van biculturaliteit? Hoe evolueert het cliëntsysteem tijdens het 
verloop van de behandeling naar andere culturele strategieën?  

(vi) Welke rol zou je aan oorsprongsgehechtheid en integratiegerichtheid geven in het ondersteunen van 
copingstrategieën en herstel?  

(vii) Hoe speelt culturele differentie en verschil in maatschappelijke positie een rol in de therapeutische relatie? 
Hoe zou je als hulpverlener sensitief omgaan met verschillen in maatschappelijke positie? 

  



 
 

74 

Week 10: Eerste stappen preventieprogramma 
 

Programma van preventief en cultuursensitief werken aan veerkracht (positieve psychologie) in gezinnen met 
migratieachtergrond, met kinderen tussen 0 en 3 jaar, levend in risicowijken van Brussel en Vlaamse centrumsteden 

® Preventief aangezien het begint zo vroeg, nog voor er sprake kan zijn van ontwikkelings- of opvoedingsproblemen 
dus primaire preventies 

® In de methode zitten cultuursensitieve elementen bv bepaalde visies op opvoeding etc rekening gehouden met 
elementen zowel van cultuur die ze in migratie ontmoet hebben als uit cultuur van herkomst 

 

1. Culturele sensitiviteit sensitiviteit in de opvoedingsondersteuning 

• Specifieke opvoedingsvragen ivm migratie en « anders-culturele » achtergrond 
o Men heeft bepaalde beelden meegekregen van herkomst en ook beelden gezien in nieuwe cultuur 
o Dit komt vaak samen in eerste stappen 

• Specifieke vragen, risico’s, kwetsbaarheden van allochtone vaders en moeders: nadelige effecten 
voorkomen (preventing) 

o Brengt bepaalde vragen en kwetsbaarheden met zich mee 
o Nadelige effecten van migreren zorgen voor onzekerheden en risico’s wanneer de migratie maar 

moeilijk geplaatst kan worden 
o ‘Mag je een kind een kleine tik geven als die niet luistert? ‘ 

§ Er werd verteld van waar dat komt, en de ene zegt dat dat normaal is bij hun maar andere 
moeders zeggen dat dat niet zomaar normaal is 

§ Die mama’s geven niet zomaar een tik, maar wat is de betekenis daarvan?  
§ Hoe gaan we structureren? 

o ‘ja we houden van onze mannen maar we kunnen er niet tegen als ze zich terugtrekken uit de 
opvoeding’ 

§ Met welke thema’s heeft dat te maken?  
§ Hoe gaan we vertellen aan je man wat we hier hebben gedaan vandaag? 
§ Aansporen om te vertellen wat ze hebben gedaan zodat de vaders ook betrokken worden 

• Onrechtstreeks worden zo ook vaders betrokken  
ð Als die druk gaat blijven duren heeft dat een nadelig effect op de opvoeding van de kinderen 

• Specifieke sterktes ondersteunen (strengthening) 
o Bv. Goede opvoedingscapaciteiten die soms weggedrukt zijn door moeilijkheden van leven in de 

marge, in rand van samenleving 
 

2. Meertaligheid als surplus en als risico 

• Sterkte van taal in de opvoeding, kinderen in een taalbad onderdompelen 
o Veel belang aan kinderen in een taalblad onderdompelen 

§ Geeft basis voor latere ander talen 
o Concreet: alle belang dat ouders kind aankijken en communiceren, boekjes voorlezen 
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o Kan ik meerdere talen: Nederlands en herkomst van bv moeder taal 
• Eerste taal is de moedertaal: daar waar men zich affectief in uitdrukt 

o Eerste taal is de moedertaal: daar waar men zich affectief in uitgedrukt 
o Eerst laten starten met meest affectieve vraag, ook duidelijk maken dat er een andere taal zal 

binnenkomen 
• Buitenfamiliale realiteit (crèche, kleuterschool) brengt andere taal in 

o zowel taalkundig als emotioneel geen makkelijke taak is   
o in de vroege preventie tussen 0 en 3 jaar voorbereid kan worden 
o Brengt angst mee met ouders: angst dat ze taal van herkomst gaan negeren, wat eveneens stuk van 

cultuur meebrengt 
ð Dubbelheid van taalverwerving 

Wie zijn we? Wat betekend die taal voor onze identiteit? Hoe willen we die identiteit zien doorgaan in ons kind? Terwijl 
beseft men ook dat het anders gaat zijn dan in de ouders hun generatie  

3. Preventie als voorkomen van negatieve ontwikkelingen en als meer kans geven aan positieve 
ontwikkeling 

® Voorkomen van problemen door zeer vroeg de tweede taal voor te bereiden en door de betekenis van taal in relatie 
met het kind te bespreken 

o Dit zeer vroeg met de ouders bespreken  
o Alle kanten bekijken, sterkte 2de taal – angst die errrond zit  

 
® Stimuleren van vroeg taalgebruik jegens de baby, bij de ouders en - nadien - in de aanloop naar kleuterschool toe 

o Enorm belangrijk dat hun ouders hun kinderen in een talbod kunnen onderdompelen 
§ Vele moeders weten niet waarom zo’n taalbad belangrijk is 

o Attitude rond taalheid (spreken en voorlezen uit boekjes…) ® mensen daarin meenemen en opnemen  
 

• Verder vanuit de bron/oorsprong: herbrond preventief bezig zijn met het creëren van nieuwe horizonten 
o We zijn gemigreerd en toch blijft die andere herkomst belangrijk voor ons ® dit ontdekken hoe 

§ Hoe hier vorm aan geven vanuit andere positie in het leven (Westerse wereld)  
§ Herbronning in cultuur van herkomt  

• = cultuur wordt vertaald en herontdekt in een nieuwe context 
• Cultuur van oorsprong wordt belangrijk MAAR ook getransformeerd 
• Oorsprongsgehechting = een terug herwaarderen en mogelijk getransformeerd  

o Mogelijks worden hier ook stukken in getransformeerd  
• Men herbrond en herdenkt en mogelijks ook getransformeerd 
• Ook intens de band met die andere cultuur aangaan (mooie van acculturatie) 

§ Stereotiep herbronnen ≠ helemaal terugkeren naar vroeger 
• Herbronning gebeurt vanuit ander perspectief  
• ‘de cultuur van herkomst’ wordt ook meteen getransformeerd op een bepaalde manier 

§ Voortdurend beweging tussen de 2 culturen heen-en-weer 
® Je kan daardoor anders aanwezig zijn in het land waar je naar gemigreerd bent 
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• Vroege interventie bij migratiegezinnen met verwachte/pasgeboren kinderen 
o Soms mee met consultaties van kind en gezin 

• Kijken naar de beleving van zwangerschap en vroege interactie vanuit de lijn der generaties en naar de toekomst 
toe 

o Op de wereld zetten van een kind is een scharnier moment waarop je nadenkt van waar je komt en waar 
je met die nieuwe generatie naartoe wilt 

• Versterken van de intergenerationele lijn, verwerken van knooppunten, putten uit de bron (herkomst) om de 
doorstroming te bevorderen (naar de toekomst) 

o Als je praat met hun daarover dan vragen stellen als: ‘Wat je nu vertelt over je baby, wat zou je eigen 
moeder/ grootmoeder daar van zeggen? ‘ , ‘welke plaats wil je dat je baby inneemt in de wereld?’ 

o In Westerse psychologie culturele bias: ouders & kind = kerngezin  
o MAAR: in andere gezinnen worden grootuders betrokken in kerngezin & belangrijk om mee te betrekken  
o In eerste stappen kwamen dan ook vaak grootmoeders mee – overheen 3 generaties kan de migratie dan 

ook worden geschetst (heel interessant) 
• Van een gestremde levenskracht in de migratie naar een stromende vitaliteit; van knooppunten naar ervaring 

van verwevenheid; en dit telkens in functie van de toekomstkansen van het pasgeboren kind 
o Men zit met een pasgebore kind vaak vast ® in de groep gaat men proberen dat terug los te krijgen  

• Preventief werken aan veerkracht: werken met normale educatieve capaciteiten in moeilijke omstandigheden 
(risicowijk met werkloosheid, lage SES, kansarmoede, weinig investering) en concentratie van gezinnen met 
migratieachtergrond) 

o Vaders: Vaak met mensen die nooit een vast perspectief krijgt – vindt moeilijk zijn plaats in het werk  
o Welke verwachtingen hebben die vaders dan voor hun kinderen in de samenleving?  

• Bevorderen van adaptieve perspectieven 
• In de kiem smoren van eerste tekens van opvoedingsspanningen, ontwikkelingsproblemen 

o Sommige moeders moeilijk met eenzaamheid (moeten zich nog aanpassen aan nieuwe omstandigheden)  
o Het relatief snel zwanger worden ® geeft nieuw project en toekosmtperspectief  
o MAAR Je bent meer op jezelf aangewezen (bv als ze een kind hebben maar ze kunnen geen beroep doen 

op hun eigen moeder en dat voelt eenzaam) 
§ Daarom zo blij om deze gesprekken te doen ® ontmoeting met andere moeders is stap uit die 

eenzaamheid  
o Vroeg daarbij zijn om de moeilijkheden vroeg aan te kunnen pakken  

• Speel- en ontmoetingsruimte voor (groot)ouders en kinderen (espace jeu et rencontre, Françoise Dolto) 
• In een ontspannen sfeer (loisir) ontvangen worden (lieu d’accueil) en op verhaal te komen (lieu d’accueil et de 

parole) 
o Ontvangen worden is een heel dankbaar thema (vaak de angst dat je niet welkom bent, en de wens om 

ontvangen te worden) 
o Moeilijk om hier aan te komen en die ruimte te krijgen, ik blijf dan soms thuis omdat ik niet weet wat ik 

met die ruimte moet 
§ ‘ik ben dat niet waard, ik ben dat niet gewoon’ 
§ Toont het lijden daarrond, die angst ® en het niet goed kunnen gebruiken van dat welkom zijn  

o Belangrijk thema’s om te bespreken: wens om ontvangen te worden EN angst om niet welkom te zijn  
• Vroege socialisering, ontwikkelen van pro-sociaal gedrag (voorbereiding op kleuterschool) 

o Veel speelgoed, en daar zie je processen van kinderen rond (leeftijdsspecifiek speelgoed)  
o Iemand pakt speelgoed af ® leren dat je dat niet zomaar mag doen  
o Heeft niets specifiek met migratie te maken ® is zo voor alle kinderen  



 
 

77 

• Voorkomen van problemen van affectieve afstemming tussen kind en ouders 
o Met die ouders die daar moeite mee hebben een subgroepje  
o Oefenen met kijken naar een baby en hoe die baby communiceert en hoe we erop moeten ingaan  
o Mensen helpen dicht bij hun baby te blijven  

• Bevorderen van goede affectief relationele dynamiek waardoor opvoeding beter gaat 
• Gericht op ouderschap, kinderontwikkeling en vroege interactie 
• Geboorte als scharniermoment 

o Dit is sowieso bij iedereen het geval maar specifiek ook bij migratie 
o Bij gevluchte gezinnen ® ik ben op de vlucht en heb nog niet echt een plaats, ik hoop dat er voor mijn 

kind wel plaats is  
• Herdenken van zichzelf in de lijn van generaties 

o Je gaat opschuiven in lijn van generaties  
o Je bent niet alleen het kind van je ouders meer, maar ook de ouder voor je kind 

• Motherhood Constellation (Stern) 
o Wie is mijn baby voor mij? Ga ik genoeg kunnen voeden? Ga ik genoeg veiligheid kunnen bieden? 
o Op dat moment ga je bepaalde dingen, die tussen jezelf en moeder zijn gebeurd, een andere plaats geven  

• Primary maternal preoccupation (Winnicott) 
o Enorme gerichtheid op het kind ® enkel praten over kind 
o Soms jaloezie bij mannen, waardoor er agressie ontstaat naar zwangere vrouwen toe  

§ Geschiedenis van breekbare momenten met eigen moeder ® kunnen niet verdragen dat eigen 
vrouw zo op kind gericht is  

® Driedeling van de ontmoetingsruimte, gericht op ouders, kinderen en interactie (Ontmoetingsruimte in drie delen)  

• Ouderhoek 
• Kinderhoeken (per leeftijd) 
• Tussengebied (intermediaire ruimte) 

o Warm tapijt, maxi-cosis  
o Voor degene die wouden oefenen met ouder-kind relatie konden hier naartoe  

 

4. Culturele sensitiviteit 

Culturele sensitiviteit kan op verschillende mannieren gedefinieerd worden 

• Materieel  
o Objecten in de ruimte, opstelling van deze objecten, ontmoetingsgroep is niet alleen gespreksgroep maar 

kan ook doe- en kookgroep zijn, etc. 
o Naar Ikea gaan om meubels te komen ® uit de ikea dus heel Westers maar gezinnen namen vaak zelf 

dingen mee ® verweven materiaal 
§ in hun cultuur is dat vaak heel anders 
§ zeggen hoe we deze ruimte kunnen aankleden zodat ze zich daar meer thuis voelen 
§ Zij gingen in zomer naar cultuur van herkomst en vandaar brachten ze bijvoorbeeld leesboeken in 

het Turks mee  
o Ter plekke ouders en kinderen bezig zien, brengt de thematieken vanzelf in. 
o Door samen dingen te doen leer je ook wel (bv. Koken), niet enkel gesprek is leerrijk 

§ Activiteit maakt iets los en doet vertellen  
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• Immaterieel  
o visies op preventie, genezing, goede opvoeding, ouder-kind relatie, co-consultaties in diverse 

hulpsystemen, culturele gewoonte van moeders om smart en vreugde over opvoeding en kinderen te 
delen, etc. 

o Bv. Bij kind een ritueeltje doen, steentje op schouder leggen etc ® verschillende verklaringswijzen van 
ziekte zou je naast elkaar moeten kunnen laten bestaan, zijn ook gespreksstof 
 

• Multiculturele team, mannelijke en vrouwelijke begeleiders, moederlijke en vaderlijke identificatiemogelijkheden, 
verschillende talen 

5. Semi-gestructureerde methode 

• Groep als kader en structuur waarbinnen de deelnemers zelf de thema’s en vragen aanbrengen 
o ‘de groep is er elke dinsdagochtend’ ® MAAR thema’s lagen nog niet vast!  

• Ontmoetingsruimte als draagvlak of structuur in een ongestructureerde wijk (= ons aanbod), daarbinnen 
brengen zij hun bekommernis en vreugde over ouderschap binnen (= hun invulling). 

o Bv. Als moeder en kind samen komen: dan is dit heel vaak een thema bv een kind hangt continu 
aan de rok van moeder dan gaan andere moeders hierop ingaan ® dan zie je waar het al over gaat 
hebben in die sessie 

• Geen vooraf vastgelegd trainingsprogramma 
• Doel: Moeilijkst bereikbare migratiegezinnen bereiken vergt outreachment naast de center-based 

ontmoetingsgroepen 
• Outreaching door te gaan waar deze gezinnen wel komen (bv. Consultatiepunten van K&G) 
• Outreaching door intervisie met teams van socio-cultureel werk, speelpleinwerking, buurtwerk, maar ook 

regioverpleegkundigen 
 
Meest frequente thema’s in ouder-kind groepen  

— Toekomstperspectieven voor kind 2  2 
— Ontwikkeling van het kind  7  4 
— Naamgeving aan het kind  15  12 
— Herkomst en familiegeschiedenis 3  9 
— Opvoeden en structureren  1  1 
— Plaats van de vader in opvoeding 8  7 
— Schoolkeuze    11  8 
— Taalkeuze    9  3 
— Migratie    4  5 ® wij brachten het niet in, maar zij wel vaak 
— Leven in kansarmoede of risicowijk 12  14 
— Partnerrelatie en seksualiteit   5  15 
— Kinderwensen    6  13 
— Uitbouw eigen leven   13  10 
— Medische aspecten van ziekte van kind 14  11 
— Culturele identiteit ouders en kinderen 10  6 

 
Rangschikken: Eerste kolom is wat het frequentste aanbod kwam en tweede kolom is wat ze het belangrijkst 
vonden 
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6. Migratie: vorm en onhoud 

® Migratie in shifts, met remigratieplannen:  

• Hier: migratie om economische reden vanuit mediterane culturen naar noord-west europa 
• eerst mannen die nu grootvaders zijn 
• gemiddeld 10 jaar nadien: vrouwen (grootmoeders)  

o gezinscohesie is niet evident in die omstandigheden 
• tegelijk of nog later: de kinderen (moeders en vaders nu) (ouder-kind band is niet evident in die omstandigheden) 
• in deze Mediterrane migratie zijn er (onzichtbare) breuklijnen tussen partners en tussen ouders & kinderen, die 

buitenstaanders niet goed inschatten omdat we uitgaan van begrippen als ‘gezinshereniging’ en ‘her-in-nesteling’. 
o We onderschatten dan hoe het ‘nest’ van het gezin door migratiedynamieken kan door elkaar geschud 

zijn, onder druk staan, etc. 
• Remigratieplannen: men wou na een tijd terug met de winsten die men had opgedaan na de migratie 
• Moeders vaak pas erna omdat er toen via huwelijk sprake kon zijn van migratie 

® Vaak leefden die vrouwen in een omgeving zonder veel mannen (omdat die al gemigreerd waren waren 
® Dan was er een hele aanpassing om te migreren naar een context waar ze wel regels hebben en moeten 
samenleven 
® gezinscohesie is niet evident in die omstandigheden en ouder-kind band ook niet 
 

® Gemis aan beschikbaarheid van eigen moeder: 

• De eerste generatie migrantenvrouwen moest ten tijde van eerste ouderschap in herkomstland het alleen redden, 
ofwel hier in geheel nieuwe situatie aanpassen 

o De vrouwen in eerstestappen zijn tweedegeneratie vrouwen en vertellen over hoe eigen moeder in 
herkomstland zo autonoom moesten zijn zich moesten aanpassen aan nieuwe situaties bij migratie 

• Dat ging soms gepaard met zeer nauwe (enge) familiebanden, soms met breuklijnen en gemis aan investering 
o in de meerderheid van de gevallen ging dat ondanks de complexiteit van migratiedynamiek en ondanks 

de druk van een leven in precaire omstandigheden toch wel goed, wat vooral de kracht en creativiteit 
toont van deze mensen 

• gemis vaak pas als ze zelf kinderen krijgen 
 
® Kinderen die ginds bleven tijdens eerste levensjaren, die dus al of niet met moeder meekwamen in de migratie (wie 

ginds bleef, kreeg opvoeding door nicht of zus van moeder of door ver familielid) 
® Gemis aan moeder van ‘eerste generatie’ blijft in ‘tweede generatie’ verborgen tot ze zelf moeder worden van kind 

van ‘derde generatie’; dan breekt gemis door en draagt bij aan postpartum depressieve moeilijkheden wanneer ze zelf 
kind krijgen 

 

6.1. Vrouwen die door huwelijk kunnen migreren (‘geïmporteerde bruiden’) 

• huwen met hier in een gezin met migratiegeschiedenis opgegroeide man  
• leven in bij schoonmoeder (cfr. traditie) 
• worden moeder op vrij jonge leeftijd, op moment dat ze hier nog geen taal en scholing volgen 
• missen hun eigen moeder die elders in West-Europa leeft of ginds in herkomstland (eenzaamheidsproblematiek) 
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6.2. Vaders van de tweede generatie 

• in literatuur niet zelden als afwezige vaders beschreven 
o door ons beschouwd als sterk sprekende en stoere mannen 
o maar in wezen vrij onzeker en teruggetrokken wanneer het in het gezin moeilijk wordt 

• Dachten dat ze gingen remigreren ® gingen niet socialiseren 
• Moeite om positie te nemen, zeker wanneer het problemen van kinderen in buitenwereld betreft (bv. school) 
• afgewisseld met soms zeer streng optreden binnenshuis 

o herhalen soms de aarzeling of moeilijkheid van hun vader (eerste generatie) om de kinderen op 
constructieve wijze in ‘andere’ buitenwereld een weg te tonen 

• Veel grotere vraag naar steun dan we spontaan denken 
• Eerste lijn mannen was niet bezig met kinderen te doen ‘fitten’ hier omdat ze ooit gingen terugkeren, en de 

tweede generatie voelt dat ze nu naar hun kinderen toe dat moeten doen maar ze kregen het zelf niet mee 
• Zoektocht naar identificatiefiguren (wat is dat vader zijn), dan is dat moeilijk 

 

6.3. Mannen die door het huwelijk konden migreren (‘geïmporteerde bruidegom’) 

• Huwen met hier in een gezin met migratiegeschiedenis opgegroeide vrouw  
o twee mensen met andere achtergrond 

• Gaan inwonen bij schoonmoeder (inversie van traditie) 
• Worden vader op moment dat ze hier pas aanpassen, werk zoeken, taal nog moeten leren, met naast zich een 

vrouw die deze maatschappij beter kent en er haar weg vindt 
• Dat draagt er niet toe bij dat ze hun positie als vaderfiguur durven in te nemen 

 

7. Kwetsbaarheid die beïnvloed is door deze vorm van migratie 

• Moeders in tweede generatie zoeken naar voorbeeldfunctie als moeder, in zelfde leeftijdsgroep, vaak hun eigen 
moeder, en stellen vast uiteindelijk toch alleen te staan (ontmoediging) of zelf hun weg te moeten zoeken (kans) 

• We moeten zelf onze weg zoeken ® bied ook kansen ! zelf je weg zoeken 
• Vaders missen identificatiefiguren voor vaderschap in een complexe wereld (band met bredere omgeving)  
• Dit is een kans om zelf een weg te zoeken !  

8. Andere migratie, andere dynamiek 

• Elke migratie brengt eigen problemen mee 
• Twee stoelen om op te zitten, conflictueus op een van beide stoelen omdat er altijd nog de andere stoel is; soms 

tussen twee stoelen in vallen (=beeld van de klassieke migratie, economische migratie) 
o Kans tot interculturele ontmoeting en creativiteit maar ook conflicteus waneer je op één stoel zit en je 

weet dat je ook de andere stoel teleursteld 
• Geen stoel meer om op te zitten (vlucht vandaag de dag)  

o Oorlogsvluchtelingen 
o Leidt tot diepe bestaansonzekerheid en perspectiefloosheid en illegaliteit van de actuele transnationale 

migratie) 



 
 

81 

9. Ontwikkelingsperioden 

Onderzoek naar ontwikkelingsprofielen op 1 jaar (onderzoek naar ‘eerste stappen’) 

Tabel 1. Gemiddelde ontwikkelingsscores op de leeftijd van 12 maanden 

   ALG  COG MOT TAA ZRH SEM 

Gn migr/middenkl 208a  44a 64a 31a 31a 42a 

Gn migr/kansarm 192b  39b 59b 22b 32a 34b 

Migr/middenkl 198b  41b 65a 25b 30a 40a 

Migr/kansarm 176c  36c 60b 18c 31a 32b 

 

Resultaat: cognities en taalontwikkeling: kinderen zonder migratie en middenklasse > kinderen zonder migratie en 
kansarmoede & migratie in middenklassen > kinderen migratie én kansarmoede 

Conclusie 

• SES is de meest bepalende factor van de ontwikkeling, invloed op alle ontwikkelingsdomeinen 
o Kansarmoede is altijd negatief van invloed  
o Kansarmoede heeft ook vroeg in ontwikkeling invloed 

• Etnische culturele minderheid is ook significant bepalend, maar in mindere mate en niet op alle 
ontwikkelingsdomeinen 

• Geen interactie: kansarmoede heeft niet meer effect op kinderen met dan op kinderen zonder 
migratieachtergrond ® hierdoor ook veel preventie rondom cognities en taal die deze effecten kan voorkomen, 
aanbod taalbad zoals in begin college vermeld 

• Sterkst getroffen ontwikkelingsdomeinen van migratiekinderen van gemiddelde SES: cognities en taal 
• Bij kansarmoede in migratiegezinnen: ook de andere domeinen met achterstand 
• Sociaal-emotionele bij kinderen met migratieachtergrond lijkt in de vroegste kinderontwikkeling goed gebufferd, 

maar in de kleuterschool (waar taal en cognitie sterker beklemtoond worden), komen mogelijks de sterkere 
ontwikkelingsdomeinen mee onder druk 
® Daarom is het belangrijk preventief wat te doen aan die vroege kwetsbaarheid in cognitieve en talige-
communicatieve ontwikkeling 

OZ naar langetermijn: Effectmeting van preventieprogramma 

Þ Ontwikkelingsschalen op 8 en 42 maanden 
Þ Preventiegroep volgde ondertussen programma 
Þ Controlegroep volgde geen programma (vb omdat ouders geen tijd hadden)  

    Denver Ontwikkelingsschaal (3 niveau’s van resultaten)  

• Normale profielen 
• Onduidelijke of mild risicoprofielen (1 ontwkkelingslijn loopt achter) 
• Duidelijke of ernstig risicoprofielen (meerdere ontwkkelingslijnen lopen achter) 
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    Tabel: oplijsting situatie 8 vs 42 maanden, voor vs na preventieproject

 

• Preventiegroep: ongeveer 1/3 kids in risicozone, in controlegroep ongeveer zelfde hoogte 
• In preventiegroep: 34% loopt terug op 14% (reductie) 

o je voorkomt ernstige gevallen 
• Wanneer na preventie toch risico dan is het altijd een milde risico in ontwikkeling, gen ernstige risico ontwikkeling 
• In controlegroep: geen preventie en risico-ontwikkeling even groot 

Conclusie: Preventie helpt 

• Wie ernstig risicoprofiel vertoonde op 8 maanden, is het niet meer op 42 maanden (vertoont hoogstens nog mild 
risico) 

• Wie van normaal ontwikkelingsprofiel afglijdt naar kwetsbaar profiel, komt slechts in mild risico en niet in een 
ernstig risico terecht 

• Zonder preventie blijft kwetsbaarheid bestaan, ernstige risicoprofielen blijven vaak ook zo 
• Zonder preventie ontstaat een lichte stijging van het aantal ernstige risicoprofielen op 42 maanden 
• Met preventie is kwetsbare ontwikkeling niet uitgesloten 

Het is geen magie, maar het is al heel wat 

• Kwetsbaarheid blijft beperkt en in de kleuterklas te beter te remediëren 
• Het aantal normale ontwikkelingsprofielen ligt in vergelijkbare levensomstandigheden van een achtergestelde 

wijk hoger in de preventiegroep dan in de controlegroep 
o Meer normale ontwikkelingsprofielen  

10. Opbouw fragiele contacten: drie stappen 

1. Aanknopingspunten vinden 
o Alsof leven in moeilijke weken soms vlak is met veel breukmijnen en verwarring etc. momenten dat leven 

somber wordt ingezien en dan aanbod dat door aard in leven aannopingspunt en herkenningspunt is 
2.  Draagvlakken creëren 

 
3.  Ruimte voor ontmoeting ontdekken (potentiële ruimte; ruimte voor ontmoeting fluctueert) 

o Verdieping van ontmoeting 
o Leven in die maatschappij zorgt vaak voor een vlak van breuklijnen en twijfels enzo; en dan is er een 

aanbod dat door zijn aard een aanknopingspunt biedt, er is daar iets voor ons 
o Is een draagvlak, men krijgt grond onder voeten 
o Dan ga je vaak zien dat de ruimte voor ontmoeting kan verdiept worden 
o Niet vanuit gaan dat je in elk gesprek verdieping hebt 
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• Men is in kwetsbare omstandigheden als begeleider vaak bezig op de eerste beide niveaus.  
o Je moet blijven vestigen dat dit draagvlak biedt en hen echt iets geeft, dat derde niveau een surplus die 

soms voorbij komt 
o Op zijn tijd verdiept dat gesprek wel 

• Speels ontmoeten van leeftijdsgenoten (vroege socialisatie voor ze naar kleuterschool gaan) 
• Ontmoeten van structuur en grenzen 
• Lange termijn (3 jaar) , waardoor ze de begeleiders, de andere kindjes en het spelmateriaal gaan ‘investeren’ 
• Taal stimuleren om hen te helpen hun plaats te vinden (taal als weg naar de ander, als middel om agressie te 

neutraliseren, als voorbereiding op verdere leerproces) 

Lange termijn effecten 

• soort sneeuwbal die aan het zollen gaat, is gewoon katalysator 
• Het werkt omdat ouders vroeg de ervaring hebben dat er hulp en steun is 
• Kinderen nu bij overgang naar secundair of naar hoger onderwijs: participatie in de klas, sociaal-emotioneel en 

leertechnisch leggen ze betere resultaten voor 
• Groter aantal blijft afhankelijk van extra leerbegeleiding, maar die GON-leerkrachten (zo was de benaming tot 

voor kort) beschrijven de band met ouders en kinderen van de preventiegroep als meer participatief; deze ouders 
laten zich ook meer adviseren waardoor er bij problemen van het kind op school minder snel tot 
schoolverandering overgegaan wordt dan in groepen die de vroege preventie niet volgden) 

• Opvallend verschil: een subgroep van eerste stappen-kinderen heeft toch ook extra leerbegeleiding nodig, veel 
vaker rond rekenen dan voor taal; en die groep die extra begeleiding nodig heeft zijn in > 90% van de gevallen 
jongens  
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Week 11, deel 1: interventie in schoolcontext 
 

1. Structurele ongelijkhede in het onderwijs en mogelijke verklaringen  

1.1 Please mind the gap! Prestatiekloof – Vlaanderen kampioen  

Prestatiekloof – minderheden in de lagere school: prestatiekloof die leerlingen facen in de lagere school  

Systematische verschillen in prestaties op testen science en reading tussen meerderheidskinderen en kinderen met andere 
socio-culturele achtergrond 

 

® Prestatiekloof niet enkel te zien bij kinderen met migratieachtergrond maar ook bij kinderen met lagere SES 

 

Prestatiekloof – minderheden middelbaar  
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1.2. pogingen om de kloof te verklaren: tijd, SES, IQ 

® Vaak hoor je dat het logisch is dat kinderen met migratieachtergrond moeilijker presteren ® door vele moeilijke 
ervaringen; en dat deze jongeren armer zijn waardoor er geen effect is van socio-culturele groep  

Poging 1: tijd en generatie; kan de tijd dat migranten aanwezig zijn en de generationele status de kloof verklaren? Neen  

• Doorheen de tijd blijven prestatiekloven bestaan. Geen 
verschil in prestatie van eerste generatie minderheden 
en tweedegeneratieminderheden. Je kan niet zeggen dat 
kloof wordt verklaard door moeilijke omstandigheden 
want tweedegeneratiekinderen voelen deze kloof even 
hard  

 

Poging 2: sociaaleconomische status in kaart brengen? Neen  

• Naarmate ouders hogere status hebben presteren kinderen 
beter op deze toets  

• Wat je ziet met jongeren met achtergrond doet deze SES er 
niet toe  

• Enkel bij Belgische meerderheid speelt SES grote rol  

 

Poging 3: thuistaal? Neen  

• Bij Belgische meerderheid is thuistaal wel een bepalende 
factor  

• Bij Turkse of Marokkaanse Belgen maakte thuistaal niet uit  

 

 

Poging 4: IQ? Neen  

• Wanneer IQ gemeten wordt met Ravens Matrices (weinig 
beroep op taal – culture free IQ)  

• Jongeren met Turkse of Marokkaanse achtergrond die tot 
hoogste kwartiel behoren van IQ scores zitten op hetzelfde 
niveau als Belgen die gemiddeld lager scoren  

 

 

Conclusie: jongeren met migratie-achtergrond (en uit arbeidersklasse) kunnen hun potentieel niet optimaal realiseren  
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1.3. Wat verklaart prestatiekloof dan wel? 

Verschillende factoren spelen een rol in zowel probleem als oplossing  

® NIET: Individuele factoren van kind of thuissituatie?  
® WEL: Structurele factoren van het schoolsysteem en beschikbare middelen?  

o Keuzevrijheid ouders, concurrerende netten, vrijheid van scholen om leerlingen (niet) toe te laten ® 
mechanismen die onderwijskloof in stand houden  

o ‘Tracking’ of ‘watervalsysteem’ , gebruik van ‘zittenblijven’ ® nefast voor kloof  
o Financiering van onderwijs kan beter 
o Meest onervaren leerkrachten in meest diverse scholen ® wanneer dit omgekeerd is betere resultaten  

 

Hoe maken psychologische factoren in de omgang met diversiteit een verschil? ® PAPER CELESTE ET AL.  

 

2. Hoe omgaan met diversiteit op school? Cultuur-psychologische inzichten en interventies. 

2.1 Werkzame bestanddelen van interventies. De Psychologie van in- en uitsluiting.  

Rad van ongelijkheid - Het systeem van racisme als motor van verschillende uitsluitingsmechanismen die ongelijke 
schoolprestaties teweegbrengen... en de verschillende uitsluitingsmechanismen die het systeem van racisme in stand 
houden.  

• Racisme = systeem  
• ® waar kunnen we op ingrijpen om dit systeem in te breken  
• Racisme is heel moeilijk om op in te werken, we kunnen ook specifieke uitsluitingszaken inwerken  

Specifieke uitlsuitingsmechanismen (houdt racisme ook in stand)  

• Stereotype bedreiging 
• Vooroordelen 
• Zelfvervullende voorspellingen  
• Discriminatie  

® impliciet of expliciet signaal dat je niet thuishoort op school en dat je socioculturele achtergrond een 
deficiet is en geen hulpbron bij het leren/in het leven  
® Eigen skills zijn zeker nodig MAAR je moet ook het gevoel hebben dat je thuishoort in een bepaalde school, 
aspect van beloning  

I  

Belang van thuisvoelen op school: “To sustain school success one must be identified with school achievement in the 
sense of its being a part of one's self-definition, a personal identity to which one is self evaluatively accountable. This 
accountability translates into sustained achievement motivation. For such an identification to form [...] one must 
perceive good prospects in the domain, that is, that one has the interests, skills, resources, and opportunities to 
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prosper there, as well as that one belongs there, in the sense of being accepted and valued in the domain. If this 
relationship to schooling does not form or gets broken, achievement may suffer.  

® Je moet je kunnen identificeren met school  
® Dat het deel uit maakt van je ideniteit  
® Gevoel van thuis te horen om wie je bent, is heel belangrijk  

 

Onderzoek van OESO ® België scoort heel laag op thuisvoelen op school (enkel Frankrijk scoort slechter)  

 

Als we dat bekijken bij jongeren MET en ZONDER migratieachtergrond  

® Met MA: significant lager dan jongeren zonder MA (bij thuisvoelen op school  

® Niet alleen prestatiekloof MAAR ook kloof van belonging  

® als we dat thuis voelen op school kunnen boosten (meer insluiting en minder uitsluiting) ® zou effect kunnen 
hebben op prestatiekloof  
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Welk model van diversiteit zou leiden tot de hoogste mate van beloning voor jongeren uit minderheidsgroepen en 
waarom? Model van assimilatie, kleurenblindheid en multiculturalisme/interculturalisme (paper Celeste et al. En 
waarom leiden de andere modellen tot minder beloning?  

• Ik denk dat multiculturaliteit het meest zorgt voor beloning omdat je de persoon met zijn culturele 
achtergrond waardeert en er de waarde van inziet. De andere twee modellen negeren die culturele 
achtergrond of staan heel negatief daar tegenover. Dan voel je je als persoon met een ander culturele 
achterrgrond niet thuis 

• Multiculturalisme meest beloning: iedereen wordt geaccepteerd en betrokken (zowel de meerderheidsgroep 
als de minderheidsgroep). Kleurenblindheid minder: je wordt niet geaccepteerd als eigen identiteit, je moet 
neutraal blijven. Assimilatie het minst: je moet je eigen identiteit ‘verwerpen’ en een opgegeven identiteit 
overnemen  

• Interculturalisme zou volgens mij de hoogste mate van beloning geven omdat cultuur mee in rekening wordt 
genomen en niet genegeerd wordt, het wordt gezien als iets waardevol  

• Kleurenblindheid zorgt ervoor dat cultuur genegeerd wordt, alsof de discriminatie die ze ervaren in het 
dagelijks leven niet bestaat. Maar ze ervaren dit wel in het dagelijks leven en dit botst met die 
kleurenblindheid  

Psychologie achter ideologie  

Kleurenblind Intercultureel 
“Iedereen uniek en gelijk, dat is toch gewoon goed? “ “Door verschillen te benadrukken krijgen we nog meer 

stereotypen! “ 

Moffelt structurele ongelijkheid weg:  

- Leerling voelt zich niet begrepen want 
dagelijkse realiteit is anders  

- School geeft geen taal of weerwoord aan 
vooroordelen in bredere maatschappij 

- Moeilijkheden = geïnternaliseerd als probleem 
van individu  

 

Erkent structurele ongelijkheid en neemt positie in: 

- Leerling voelt zich begrepen want afkomst 
speelt wél een rol  

- School geeft taal om vooroordelen te 
benoemen en deze te counteren 

- Moeilijkheden zijn ‘logisch’ en kunnen samen 
aangepakt worden 

 
Thuistaal en –cultuur worden niet (expliciet) erkend of 
gewaardeerd ® geeft het signaal van niet thuishoren.  

Thuistaal en –cultuur worden expliciet erkend en 
gezien als positief, een meerwaarde ® geeft het 
signaal van thuishoren op school.  

Moeilijk om over culturele verschillen of verwachtingen 
te praten ® onbenoemd en dus onder de radar ® 
meer misverstanden  

Bewustzijn van mogelijke culturele verschillen ® 
bevraagt / expliciteert verwachtingen ® minder 
misverstanden 

Moeilijk om over impact van stereotypes te praten 
want er is geen taal voor. Falen is individueel probleem.  

 

Bewustzijn van effect van stereotypes, vermindert de 
impact ervan! Benadrukken dat groepsverschillen niet 
bestaan op test.  
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Kleurenblindheid:  

• Negatief want de structurele ongelijkheid wordt genegeerd; de leerling voelt zich niet begrepen want de dagelijkse 
realiteit ligt anders. De identiteiten doen er wel toe in de werkelijkheid  

• School geeft zo geen taal of weerwoord aan de vooroordelen in de bredere maatschappij. Je gaat ontkennen dat er 
structurele ongelijkheden zijn in de maatschappij  

• De moeilijkheden worden geïnternaliseerd als probleem van het individu. Thuistaal en -cultuur worden niet 
(expliciet) erkend of gewaardeerd en geeft het signaal dat ze er niet thuishoren  

• De dominante ideologie wordt gepromoot als neutrale manier van leven maar op die manier laat je uitschijnen dat 
mensen met een andere dus er niet bij horen  

• Moeilijk om over impact van stereotypen te praten want daar is geen taal voor ® impliciete verwachtingen van 
proffen wordt niet uigesproken, falen = individueel probleem  

Mulitcultureel/intercultureel model:  

• Erkent de structurele ongelijkheid en neemt een positie in: de leerling voelt zich hierin begrepen want de afkomst 
speelt wel een rol  

• De school geeft taal om vooroordelen te benoemen en deze te counteren. Moeilijkheden zijn logisch en kunnen zijn 
aangepakt worden  

• ‘door verschillen te benadrukken, krijgen we nog meer stereotypen’ ® NEEN, we doen het met een niet-wetende 
inclusieve houding, we vermijden net om in hokjes te duwen  

Mechanisme van diversiteitspraktijken tot schoolprestaties wordt gemedieerd door thuisvoelen op school.  

® Dit is positieve link bij positief beleid maar negatieve link bij kleurenblindheid. 
® Hierbij aansluitend is het belangrijk dat in kleurenblind model het moeilijk is om te praten over culturele 

verschillen en verschillen in verwachtingen.  
® Bij intercultureel is er bewustzijn van mogelijke culturele verschillen ® bevraagt/expliciteert verwachtingen ® 

minder misverstanden   

OZ De Leersneyder:  

Culturele mechanismen en misverstanden bij studenten psychologie.  

ð Hoe meer culturele misverstanden hoe lager gevoel van inclusion en psychological safety.  
ð Wanneer kleurenblind klimaat was in opleiding bleeft deze negatieve chain of effect bestaan.  
ð Wanneer klimaat gezien als multicultureel daalde niveau cultural misunderstandings tot niveau van monoculturele 

klimaten, chain werd dus gebroken en zo vormde dit een buffer  
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2.2 Interventies die belonging van leerlingen versterken en stereotype bedreiging verminderen  

Gaat over specifieke interventies; kan op 2 niveau’s  

1. Belonging versterken ® inwerken op insluitingsmechanismen  
2. Uitsluitingsmechanismen vaak onbewust bij leerkrachten tegengaan  

‘Wise’ Interventions = door studenten hun ‘lekentheorie’ over vaardigheden en succes te veranderen, kunnen we 
academische uitkomsten van studenten positief beïnvloeden  (‘eigenlijk pas ik wel in de schoolfit’ ‘yes I can’)  

 

Interventie 1: Theory of Difference  

• Benadruk een contextuele theorie van verschil:  
o Verschil is normaal gevolg van verschillende levenservaringen en verschillende 

achtergronden  
o Verschil moet geen negatieve of isolerende ervaring zijn, maar kan ook 

positief zijn en een meerwaarde bieden  
• ® Laat leerlingen weten dat hun achtergrond er wél toe doet!  
• Prestatiekloof dicht  

Interventie 2: The right mindset  

• Aanmoedigen van growth mindset ipv fixed mindset, zowel onder leerlingen als 
docenten  

o Growth mindset = I can’t do it YET  
o Effort en oefening is sleutel tot success ® leidt tot andere mindset  

• Studie over professoren mindset 
o Wanneer growth mindset: iedereen presteert beter en prestatiekloof vele kleiner 
o Als je leerlingen laat weten dat ze kunnen groeien ® bereikt iedereen betere resultaten  

Interventie 3: Values that matter  

• Bevestig de waarden van leerlingen  
o Laat leerlingen 2 waarden kiezen (laat hen schrijven waarom deze zo belangrijk zijn  

• Laat leerlingen weten dat hun waarden wél passen op school  
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Interventie 4: Representatie doet ertoe  

• Zorg voor een divers korps aan leerkrachten en rolmodellen  
o Slechts 5% van leerkrachten in het Vlaams onderwijs hebben migratie-achtergrond, waarvan 1% niet-

Westers  
o In juni 2018 hadden slechts 2/365 afgestudeerde leerkrachten een niet-Westerse migratie achtergrond 

• Laat leerlingen zien dat ‘mensen zoals zij’ dit ook kunnen ® ga je leerlingen empoweren  

Interventie 5: Culturele dialoog werkt  

• Breng leerlingen in culturele dialoog met elkaar  
o Bv over raciale over gender issues  
o Doorloop reeks van dialoog oefeningen  
o Toon structurele ongelijkheden aan  
o Werk samen aan een project  

• Laat leerlingen elkaars perspectieven kennen én waarderen  

Interventie 6: Model of diversity  

• Hanteer een multicultureel model van diversitei 
o Communiceer over multiculturele visie aan de start van cursus 
o Draag multiculturele visie uit in lessen, schoolpraktijk en – beleid  

• Laat leerlingen weten dat diversiteit een meerwaarde is  

2.3  Interventies die inhoud en pedagogische aanpak diversifiëren  

Docententrainingen: principe = train docenten in omgaan met diversiteit in 
klas ® Belangrijk om zowel houding, inhoud en didactiek te verbeteren  

® Houding: cultureel geïnformeerd, niet-wetende houding 
§ Maak het onzichtbare zichtbaar en praat erover 

met elkaar op school:  
• Impliciete verwachtingen en 

vooroordelen over onderwijs, ‘goede’ 
leerling, etc.  

§ Attendeer jezelf en collega’s: geef implicit bias geen kans!  
• Stel diversiteitspitsen aan tijdens klassenraden en deliberaties  

§ Volg cursussen over interculturele communicatie  
• Oefen moeilijke gesprekken, bv. Via het TOPOI-model (Hofmann)  

o Deze houding effectief omzetten in mutli-culturele praktijk  
§ Verwelkomallescoio-cultureleidentiteitenopschoolenzie ze als meerwaarde 
§ Vermijddeficiet-visiesmetbetrekkingtottaalensocio- culturele contexten  
§ Identificeermogelijkeculturelemismatchesinaanpak, communicatie, activiteiten en school-

praktijken en ga in dialoog wanneer perspectieven (dreigen te) botsen  
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® Inhoud: van kleurenblind naar intercultureel  
o Besef dat kennis, en bijgevolg het curriculum, niet neutraal is  
o Introduceer meerstemmigheid: laat non-WEIRD stemmen horen  
o Pas voorbeelden aan aan diverse realiteit  

 
® Didactiek: Van deficiet naar hulpbron  

o Geef ruimte aan de thuistaal  
§ In de lessen 

• Om te overleggen in les  
• Om huiswerk voor te bereiden en erna te vertalen  
• Om diverse perspectieven en bronnen te raadplegen  
• Om in te lezen  

§ Op de speelplaats  
• Maar: ontwikkel inclusief taalbeleid = shift in straffen van ‘geen Nederlands’ naar 

straffen van ‘respectloos omgaan met taal’ (uitsluiten)  
o Vermijd “talking while thinking”  

§ 2-minute papers  
§ Thnik – Pair -Share  
§ Expliciteer verwachtingen  

o Valoriseer diverse denkstijlen  
§ Reflectie vs position papers  
§ Debat vs dialoog 

 

2.4  Voorbeeld interventietraject: project Interculturele Schoolcultuur  

Project interculturele schoolcultuur  

® Startpunt: Scholen hebben eigenheid, maar vooral goede bedoelingen  
® Barometer: Zichtbaar maken van diversiteit ideologieën en praktijken in verschillende domeinen  

o Kijken of scholen cultureel of kleurenblind scoren  
® Toolbox: Veranderingstraject in 1 of meerdere domeinen door middel van gerichte workshops voor leerkrachten, 

leerlingen, etc.  
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Week 11, deel 2: Collaboratieve GGZ 
Centrale ideeën: 

® Inbedding van geestelijke gezondheidszorg in primaire zorgcontext (Nadeau et al., 2017) 
o Primaire zorgcontext = laagdrempelige & milde vorm van zorg  
o Concreet: tweede/derdelijns zorgverleners gaan indalen in eerstelijnssettings (vb schools, wijk,..)  

® actieve samenwerking tussen (netwerk van actoren ®) diverse professionele partners uit verschillende disciplines 
& het cliëntsysteem (Kates et al., 2011) ® binnen deze primaire zorgcontexten  

o Gaan samenwerken aan primaire diagnostiek  
o Netwerk is intercultureel, internetwerk, interrelegieus samengesteld  
o Netwerk bestaat uit diverse actoren & vertegenwoordigers van verschillende etnische/culturele 

gemeenschappen  
® Die netwerken gaan samen in continuïteit van zorgtraject diagnostiek opnemen en behandeling vormgeven  

o gedeelde reflectie over diagnostische beeldvorming & interventie 
® collaboratief zorgnetwerk: forum van omvattend behandelplan in gezamenlijke uitvoering  

1. Collaboratieve ggz – rationale & kernprincipes 

® Zorgmodel dat nationale implementatie kent voor specifieke populaties van minderheidsgroepen  
® Ontstaan vanuit basale interesse, om voor die doelgroepen toegankelijkheid voor ggz te verzekeren  
 
Problematische toegankelijkheid & zorgparticipatie reguliere ggz voor minderheidsgroepen 

• stigma & taboeïsering (Ellis et al., 2011) 
• structurele ongelijkheid – gebrekkige doorstroom informatie & kennis zorgveld 

o toegang tot beperkt kapitaal, beperkte informatie: minder vertrouwen  
• continuïteit zorgtrajecten lager – culturele differentie & institutioneel racisme 

o Processen van institutioneel racisme – handelingsverlegenheid – bij hulpverleners  
o Drempels voor toegang tot GGZ aan de zijde van ons, de hulpverlener 

§ Ik werk niet met sociale tolk, ik voel me niet voldoende deskundig, impliciete processen, exclusie 
die doorsijpelen in dagelijks klinisch handelen die segregatie bestendigen en ervaring van 
uitsluiting geven ® zorgen voor vaker zorguitval  

Vier kernprincipes (Deruddere, Jans, Versteden & De Haene, 2018) 

• Laagdrempelige zorg – inbedding in primaire zorgcontexten 
o Als we GGZ inbedden in contexten waar sowieso interactie is met personen uit die minderheidsgroepen 

dan kunnen we daar in die setting die laagdrempelige toegang tot GGZ verzekeren  
o We verhogen toegankelijkheid door laagdrempelige zorg te bieden 

• Actieve participatie culturele/etnische/religieuze gemeenschappen 
o in die zorgnetwerken is er actieve vertegenwoordiging van diverse gemeenschappen  
o geen monocultureel samengesteld netwerk  

• Gelijkwaardig partnerschap 
o Partners die handelen vanuit gelijkwaardig partnerschap  
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o Ook minderheidsperspectieve op ziekte ervaring, copingstrategieën enzo moeten gelijkwaardig geacht 
worden 

§ Dit wordt mee de taal van het gesprek 
§ Worden geacht samen te bestaan 

• Cultuurresponsieve diagnostische beeldvorming & behandeling (cultuuradequaat)  

(I) laagdrempelige zorg 

Wat betekent het om door dat indalen in laagdrempelige zorgcontexten toegang te proberen te verzekeren?  

® door te werken in wijk gezondheidscentrum, werken in een school ® GGZ aanbieden op die plaatsen waar personen 
behoren tot minderheidsgroepen – hun eerste vormen van brug maken naar meerderheidsgroepen (school is plek waar 
ouders met migratiegeschiedenis participeren aan meerderheidscultuur)  

• Primaire zorgcontexten: verlaagd stigma & vertrouwensrelatie 
o Voorbeeld school: plaats waar ouders met migratiegeschiedenis participeren in context van 

meerderheidscultuur ® als we daar GGZ aanbieden, is het net door die KERNcontext, mogelijk om dit aan 
te bieden zonder stigma 

§ Gaat minder gepaard met stigma dat wel leeft als iemand naar GGZ gaat (in die contexten is het 
dus sterker mogelijk voor personen in minderheidsgroepen om ook een vertrouwensrelatie aan 
te gaan  

• Signaaldetectie 
o Precies in die contexten is er ook een hele vroege signaaldetectie ® we weten dat er een verhoogde 

prevalentie is van kwetsbare minderheidsgroepen (en toch stromen ze verminderd door) ® laat ons daar 
interveniëren waar we snel signalen kunnen identificeren en daar zo laag drempel mogelijk interveniëren  

• inbedding in lokale gemeenschappen: uitbouw actieve samenwerkingsverbanden 
o Ineztten op samenwerking met verschillende actoren ® collaboratief zorgnetwerk uitbereiden met 

samenwerking in bv zorgnetwerk  
• Toeleiding naar gespecialiseerde ggz 

o Idee dat het zorgnetwerk het continue zorgtraject vasthoudt ® maar er kan wel naar boven 
(gespecialiseerde zorg) worden doorverwezen  

§ Brug is gemaakt met GGZ en deze stap is minder groot  
• Continuïteit van zorgnetwerk 

 

(II) actieve participatie etnisch/culturele/religieuze gemeenschappen 

® culturele consultative niet toepassen door patiënten te vragen te vertellen over hun culturele/sociale conditie ® we 
gaan die conditie LETTERLIJK inbrengen in samenstelling zorgnetwerk (vertegenwoordigers van culturele/regligieuze 
gemeenschap worden mee gerepresenteerd in professionele netwerk)  
 

• community-based approach: stem & agency voor minderheidsperspectieven 
o Door die vertegenwoordiging verhogen we de stem die minderheidsgroepen krijgen in 

verloop/organisatie van zorg ® idee dat minderheidsgroepen stem moeten krijgen (in wat we doen)  
• ‘cultural safety’ (Koptie, 2009; Guzder, 2020) 
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o Precies door die ‘wrap arround’ – transculturele samengesteldheid zorgt voor verwelkomen culturele 
differentie (vb spirituele…) ® minderheidsperspectieven zijn even welkom 

• ombuigen machtsongelijkheid: representatie & ziekte-narratief  
o Precies door dat verwelkomen kan zorgnetwerk rol spelen in ombuigen van die machtsongelijkheid  
o Minderheidsperspectieven even belangrijk als Westerse perspectieven  

 

Voorbeeld: Somalisch gezin op school (samen met co-therapeut) – zorgen over externaliserend gedrag van kind (9j oud met 
geschiedenis van gezinsseparatie)  

® In collaboratieve zorgnetwerk was het belangrijk om te begrijpen hoe vader kon in brengen dat hij het gevoel had 
dat er op school te lax werd omgegaan met het gedrag (dat hij kon vertellen over zijn, in onze termen, autoritaire 
praktijken van disciplineren) en zijn gevoel dat hij zijn disciplinering moet loslaten omdat de samenleving hier de 
autoritaire handelingen niet naar waarde schatten 

® Vader kon dit pas na 4 gesprekken op school zeggen ® ik voel mij machteloos als ik weet dat ik mijn kind niet mag 
slaan (vader vertelde dit niet omdat bepaalde dingen hier niet naar waarde worden geschat)  

® Door te zeggen, vertel eens papa, hoe ben jij opgevoed? Zo zeg je: het is NIET inferieur – we schatten naar waarde 
dat er in andere gemeenschappen zo wordt nagedacht over opvoedingsprakijken  

o Dat heeft betrekking op die cultural safety – ik mag dat hier vertellen (er wordt niet onmiddellijk gedacht 
aan kindermishandeling)  

® Anderzijds breng je ook in dat niet alles verschilt – er is ook heel veel gedeeld!  
o Ouderlijke gevoelens van bescherming, verdriet op levenservaringen  

® Minderheidsperspectieven moeten dus een plek krijgen!  
 

(III) gelijkwaardig partnerschap 

• actieve inbreng & participatie cliëntsysteem 
o Cliënt zelf maakt altijd deel uit van het zorgnetwerk – geen zorgoverleg zonder cliënt  

• interdisciplinaire samenwerking in beeldvorming & uitvoering behandelplan 
o Gelijkwaardig partnerschap!  

• partners betrekken uit maatschappelijke zorg: maatschappelijke stressoren & sociale dimensies van lijden 
o CAW, JAC, OCMW ® centrale rol in netwerk  
o IN het werken met minderheidsgroepen moet je kunnen inwerken op maatschappelijke stressoren – 

sociale dimensies van leiden (stem van structural competence)  
o Structurele competentie nodig – inzicht van hulpverleners in impact van migratie gerelateerde en 

minderheidsgerelateerde maatschappelijke stressoren (deprivatie, discriminatie, exclusie, 
marginalisering..)  

§ Rol spelen als hulpverlener door het inwerken op deze maatschappelijke condities  
§ Beseffen dat werk zich niet alleen afspeelt tussen de vier muren  

• intervisie & deskundigheidsbevordering 
o Belangrijk in collaboratief zorgnetwerk  
o Door samenbrengen interdisciplinaire/culturele partners is er idee dat die partners elkaar ook opleiden in 

elkaar expertise en discipline  
§ Te lezen tekst geeft hier inzicht in  
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(IV) cultuurresponsieve diagnostische beeldvorming & behandeling 

• culturele formulering 
o Alle culturele & sociale dimensies in kaart brengen  

§ Niet door interview maar door transculturele samengestelde dialoog  
• werken met intercultureel bemiddelaars & sociale tolken 
• mobiliseren van sociaal weefsel in herstel 

 

2. Schoolgebaseerde collaboratieve zorg voor vluchtelingenkinderen 

Collaboratieve zorgnetwerken op school 

integratieve oriëntatie 

• laagdrempelige zorg 
• gezin-schoolinteractie 
• interculturele relaties in schoolpraktijk 

collaboratieve zorgnetwerken rond vluchtelingenkinderen en -jongeren (e.g., Rousseau et al., 2014) 

• lange-termijn betrokkenheid van zorgnetwerk rond vluchtelingenkind & betrokken gezinscontext 
o hulpverlener met expertise in trauma-zorg (PraxisP), consulent taalontwikkeling (CTO KU Leuven), ouders, 

leerkracht, zorgcoördinator, leden van culturele/religieuze gemeenschap, maatschappelijk 
werker/buurtwerker 

• assessment & interventie in (interculturele) dialoog 
o zorg vanuit interactie van culturele gemeenschappen 
o aandacht voor maatschappelijke inbedding van psychosociaal lijden 
o omgaan met interculturele relaties in klas- en schoolcontext 

• toeleiding naar externe hulpverlening 
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® Gespecialiseerde zorg daalt in community setting, in die setting komt een zorgnetwerk samen  

• Collaboratieve zorgnetwerken worden geÏnstalleerd op moment dat school aanmeld (kunnen centraal aanmelden 
als ze ongerust zijn over gedrag/leren van vluchtelingkind) MET toestemming van ouders  

• ouders moeten akkoord zijn dat verschillende partners op school samenkomen om na te denken over schoolse 
leren, welbevinden op school en handvaten voor het bevorderen van de ontwikkeling  

• Alleen al deze eerste fase (bespreken met ouders) is heel moeilijk  
o Heel vaak leren we hier al dat schoolteams meestal nog nooit gesproken hebben met de ouders  
o Spreken met ouders zorgt voor heel veel handelingsverlegenheid (wij kunnen niet spreken met die 

ouders, we werken niet met tolk…)  
o Hier zie je de drempels al! ® eerste werk van ons = scholen handvaten aanbieden om gesprek met 

ouders aan te gaan  
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® publicatie over praktijk ® werkschema voor culturele formulering in collaboratieve zorgpraktijk 

ð Midden = kindniveau  
o 3 centrale dimensies die samenhangen en waarop we werken met collaboratieve zorgnetwerk  

§ Psychosociaal functioneren  
§ Taal ontwikkeling & verwerving  
§ Culturele ontwikkeling 

o Deze 3 dimensies gaan we grondig in beeld brengen – via proces van contextualisering  
o 3 dimensies van contextualisering  

§ Migratie gerelateerde stressoren (binnen gezin)  
§ Actuele maatschappelijke conditie (spreken met ouders hoe zij deze dingen ervaren)  
§ Culturele betekenisgeving (hoe in gezinsrelaties culturele betekenis geven en culturele pratkijken 

van belang zijn voor ons begrip van kindontwikkeling) 
• Culturele formulering ontwikkelen in geprek  

o Resulteert in grondige beeldvorming  
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Volgend op etnografische beeldvorming vind overleg en dialoog plaats 
Interventie kan zich op verschillende niveau’s afspelen  

 

Wat vaak een rol speelt en ondersteuning is ® deel ‘verhaal’ van vluchtelingouders 

Bekijken met ouders hoe verschillende perspectieven samen kunnen worden gebracht ® nadenken met 
schoolteams en ouders (hoe kunnen wij de brug maken tussen verschillende culturele werelden) WANT kind maakt 
elke dag die brug – hoe kunnen wij als zorgfiguren die brug zelf maken?  

ð Samen nadenken over behandelpraktijken  
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Week 12: casusanalyse: Emine 
 

Hoe casusanalyse maken? We krijgen casus met aan richtvragen van waaruit je kan reflecteren. Ditsamen met de 
basisdimensies vanuit toledo. Het is de bedoeling als doorlopende tekst. De richtvragen zullen niet ver weg van de 
casusanalyse en leerstof zijn.Je mag doorlopende tekst of aparte vragen beantwoorden. Je moet gewoon bepaalde dimensies 
vanuit antwoordsleutel beantwoorden. Je krijgt één casus en drie uur de tijd. Er zal ook en max op aantal pagina’s staan. 
Vooral proberen funderen wat je inbrengt in de casus, probeer je reflecties te situeren tov bepaalde perspectieven. Delen van 
prof gelijk gepresenteerd? ® document kerndimensies ook stukken van prof Deleersnyder hierin gespresenteerd dus als je 
dit gebruikt ga je sowieso van elke prof iets gebruiken 

— 2 stoelen om op te zitten 
o Ze valt ook precies tussen die 2 stoelen (wordt ervaren wanneer de poging om op de 2 stoelen te zitten 

niet meer lukt)  
— Ze voelt een spanningsveld (eerste keer toen ze 15 jaar was), spanningsveld werd te groot toen ze 30 werd ongeveer 
— 3 jaar in Turkije gewoond ® Spoor van herkomst elders 
— Met haar kennis van taal kijkt ze terug op wat ouders met taal doen en daar ziet ze een probleem 

o Veel meer moeilijkheden om taal eigen te maken, dus haar succes vormde een kloof met haar ouders  
o Zij voelt dat ze anders geworden is, door haar succesvol opgroeien hier in de wereld (in haar succes voelt 

ze dus die kloof) ze heeft er ook waardering voor (hoe haar moeder in het leven staat) maar ze voelt dat 
het anders is  

o Vreemdheid die ze in zichzelf ervaart als ze kijkt naar hoe anders hun ouders zijn soms ® dat schrikt haar 
soms  

— Haar oorsprong werd soms negatief verwoord door anderen 
o Ze is bang dat de meerderheidsmaatschappij dat die zal kijken naar cultuur van herkomst als iets primitief, 

iets achterlijks 
o ‘Ze is goed geïntegreerd’ schrik om iets te tonen van cultuur van herkomst’ 

—  Waarom steek ik dat zo ver weg? Waarom durf ik dat niet te tonen?  
o Zijzelf voelt zich onzeker in hoe ze dit een plaats geeft 

— Wat verwacht de cultuur van de vrouw (en man)? 
o Wat is een universeel gegeven en wat is de cultuurspecifieke betekenis die daar nog eens bij komt  
o Wat betekend succesvolle carrière in combinatie met succesvol moederschap – bepaalde culturele 

specifieke betekenis  
§ Wat verwachten culturen van mannen om dat voor vrouwen mogelijk te maken?  

o Belang van culturele invulling van ontwikkelingstaken!  
— Waar voelen we de oorsprongsgehechtheid van Emine?  

o De taal, ze is heel talig 
o Ze presenteert foto’s waarin die oorsprong naar voor komt ® wat gaat de therapeut hier van vinden? Wat 

denkt die therapeut van die foto van mijn ouders?  
o Ze is bang dat ze uiteindelijk te vreemd gaat zijn voor haar nieuwe vriend 
o Ze waardeert haar moeder op haar manier – voortdurend heen en weer gaan van positief beoordelen van 

oorsprong (haar moeder leeft nog) – angst om afgewezen te worden  
o Hoe oorsprong betekenis te geven op een manier dat het haar eigen wordt  
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— Ze wist niet goed wat ze met het huwelijk aanmoest, ze hoopte innerlijke rust te vinden (ze laat zich meegaan op 
de hoop dat dt een oplossing bied)  

— Er leeft angst rond oorsprongsgehechtheid en intergatiegerichtheid 
o Ze zijn altijd in een dynamisch samenspel 
o Verlangen naar het ene geeft angst naar het andere  
o En die angsten kunnen voortdurend veranderen in therapie  

— Therapie is een soort weg om een andere betekenis te kunne geven 
— Emine is geassimileerd, maar ze voelt dat een ander stukje van haarzelf op de achtergrond is geraakt en ze wilt dat 

stukje op een andere manier in haar leven intergreren 
o Meer naar integratie gaan ipv assimilatie 

— Kijkt ze neer op de oorsprongscultuur? Ja en nee (social mirroring perspectief)  
o Nee in de zin van, ze heeft genoeg tegenbeweging in alles dat ze vertelt zoals  ze drukt waardering uit over 

familie 
o Af en toe naar erkenning van deze wereld dat ze het gevoel heeft dat ze moet gaan naar dat Westerse beeld 

en dat er geen plaats is voor dat andere  
§ Maar je voelt dat ze moeite heeft met daar de juiste waarde aan te kennen 

— Is er sprake van faalangst?  
o Falen in haar levensweg, daar heeft ze angst voor 
o Angst dat ze zou falen in de ogen van anderen dat ze niet de goede richting is uitgegaan, ‘ben ik een goede 

vrouw?’ 
o Angst rondom de blik van de ander  

— Hoe neem je in deze casus een positie? 
o Haar vraag is ‘hoe kan ik die oorsprong herwaarderen? Ik wil dat doen op een manier dat ik mij goed en 

ondersteund voel door mijn andere kant (die succesvolle Westerse kant) 
o Als therapeut mag je niet alleen ingaan op één stuk – in je houding soort ‘niet oordelende’ neutraliteit  

§ Je weet dat er 2 culturele leefwerelden belangrijk zijn en je moet interesse hebben in beide tekens 
— Nationaliseren kan helpen met moeilijke dingen op een afstand te houden 
— Hoeveel integraties? 

o Van landelijk naar stedelijk milieu 
o Ze gaat van een arbeidsfamilie naar een vrouw die gestudeerd heeft 
o Migratie is nooit enkel een eenvoudige migratie 

Richtvragen 

— Hoe zou je de centrale moeilijkheid van Emine omschrijven, als je in een drietal regels haar moeilijkheid zou 
omschrijven? 

o Emine zit in een tweestrijd en wilt verder gaan met haar interesses maar wil hierin haar familie niet 
verliezen.  

o Ze heeft moeite met aantal deelstukken van haar identiteit. Ze zit ook met angsten 

 

— In de hulpvraag van Emine kan je zowel dynamieken zien die universeel voor alle mensen van haar leeftijd 
gelden als dynamieken die migratiegerelateerd zijn. Welke aspecten zou je met migratiedynamiek verbinden, 
welke kunnen ook los van migratiedynamiek aanwezig zijn? 
o Angst om verbintenis aan te gaan en angst voor afwijzing, partnerkeuze 
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o Verbinding verliezen met thuiscultuur, angst dat mensen haar gaan afwijzen omwille van thuiscultuur maar 
binnenin is ze ook trots op haar achtergrond maar gelooft ze niet dat haar achtergrond haar niet zal hinderen 
 

— Je kan ook zeggen dat er algemeen menselijke dynamieken in zitten, naast cultuurspecifieke. Welke zou je dan 
algemeen noemen, welke zijn cultuurspecifiek?  

 
— Als je Emine zou beschrijven vanuit oorsprongsgehechtheid en integratiegerichtheid, welke aspecten zou je dan 

bij het ene aspect plaatsen, welke bij het andere? 
o Oorsprongsgehechtheid en integratiegerichtheid 
o Oorsprongsgehechtheid: waardering voor diegene die je geworden bent en de achtergond waarvan je komt 
o Belangrijke kijk op deze gehechtheid integratie etc: het is niet omdat Emine steeds meer stappen zet in deze 

integratiegerichtheid dat ze steeds meer verliest van haar oorsprong, terwijl dit wel is wat ze denkt 
o Ze heeft moeilijkheden met de balans tussen integratiegerichtheid en oorsprongsgehechtheid MAAR vooral 

hierbij, deze balans moet steeds herondekt worden wanneer leven voortgaat en nieuwe uitdagingen in het 
leven komen 

o Wanneer een van de twee wordt uitgebalanceerd moeten ze deze terug evenwichtig proberen maken 
o Balans tussen beide kan gezien worden als métissage (Moro), verwevenheid van culturele invloeden 

 
— Hoe zie je in de casus een verlangen naar verwevenheid met herkomst, naast een angst ervoor? Hoe zie je 

verlangen naar integratie, naast een angst ervoor? 
o Erg verbonden met oorsprongsgehechtheid 
o Spel in mens tussen verlangen en angsten – als mens erkennen hierin 
o Ook angst om met andere culturele identiteit ‘de mindere’ te zijn; bang om als minderwaardig gezien te 

worden 
— Wat zou de moeilijkheid of de valkuil kunnen zijn van een behandelaar die aan de factor 

cultuur/cultuurverandering voorbij zou gaan (vanuit een universalistische instelling dat psychische 
wetmatigheden enkel maar universeel zijn en dus geen invloed ondergaan van culturele verschillen)? 
o We willen waarde-oordeel of verschillen – wat zou moeilijkheid dan zijn als je vanuit principe niet over 

culturele verschillen praat 
o Culturele aspecten zijn net belangrijk omdat hier het probleem ligt, je mist een deel van het verhaal en zou 

voorbij gaan aan een kern van het probleem, je mist sublementaire rijkdom in de benadering, ze zou haar 
miskent voelen omdat je geen waarde hecht aan een deel van haar cultuur 

o Ze komt en blijft in de therapie omdat ze net gehoord werd in de achtergond 
o Zou voor kleurenblindheid kunnen zorgen, de cultuur maakt deel uit van de persoon 
o De trots op haar cultuur mag je niet miskennen en ze is trots op haar integratie die komt vanuit haar 

herkomst en oorsprong 
 

— Hoeveel migraties maakte Emine in haar leven mee (migraties in alle betekenissen van het woord)? 
 

— Welke positieve of negatieve tegenoverdrachtsgevoelens had je bij het lezen van deze casus? (momenten waarbij 
je sympathie voor Emines houding ervaart, andere momenten waarop je minder begrip of zelfs afkeuring ervaart) 
 

— Wat zou er kunnen gebeuren wanneer je vanuit een met Emine gedeeld westers perspectief je doelstellingen 
voor deze therapie gaat bepalen? Of vanuit een gedeeld perspectief van professioneel geslaagde personen? Of 
vanuit een identificatie met vrouwenkwesties? Of vanuit een eigen achtergrond van migratie? Of vanuit een 
eigen achtergrond van migratie én hogere studies?  
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— En op welke momenten in de casus heb je het gevoel de multipele (culturele) identificaties van Emine tezamen te 

kunnen vasthouden tijdens de gesprekken met haar; wat zou de moeilijkheid kunnen zijn van een enkelvoudig 
perspectief waarin slechts één identificatie er door de therapeut ongemerkt wordt uitgekozen om mee te 
werken? 
 

— Wat zou etnocentrisme van de therapeut in een dergelijke casus kunnen betekenen? Hoe zou het zich kunnen 
uiten? 
 

— Hoe zie je migratiegerelateerde, maatschappelijke stressoren een rol spelen on de lijdensdruk van Emine? 
 

— Hoe zie je de rol van cultuur gereguleerde ontwikkelingstaken in de zelfervaring van Emine?   
 

— Hoe zie je de rol van culturele steunbronnen? 
 

— Hoe speelt culturele differentiatie een rol in de therapeutische relatie? 
 

— Wat is er aan deze casus specifiek aan migratieachtergrong? 
o Interessant gegeven: veel te verstaan vanuit algemene psychologie zoals bepaalde angsten, soort conflict 

tussen verlangen om graag gezien te worden voor wie ze is en angst dat er niemand zou zijn die haar zou 
kunnen accepteren 

§ Dit allemaal kan ook zonder dat he in rekening brengt dat er culturele achtergrond meespeelt 
o Tegelijkertijd is het zo dat de migratie doorspeelt, hoeft niet persé thema an sich te zijn. Kan ook gewoon 

impliciet in te spreken van Emine af te leiden zijn. De dingen die ze verteld worden gekleurd door de cultuur 
van Emine 
 

— Hoe wordt migratie begrepen door de minderheidsgroepen zelf? En wat met maatschappelijke dynamieken en 
perceptie rond integratie van personen met migratieachtergrond betekend en is dit relevant om haar angst te 
begrijpen?  
o Angst van Emine om voor haar herkomst te worden afgewezen is verbonden met maatschappelijke 

fenomenen en je voelt aan hoe in de sollicitatieprocedure zelfs haar achtergond niet aan bod is gekomen en 
niet relevant was – en dit zal vast goed bedoeld zijn maar geeft de onovermijdelijke schaduwkant dat Emine 
de indruk heeft van ‘hoe komt het dat ze me hier niet over aanspreken; wat als ik hier met hoofddoek had 
gezeten?’ etc? ® dus eigenlijk wouden HR zoals kleurenblindheid op scholen doen 

o Het geweldig accepteren van haar neemt dit niet weg, maatschappelijke dynamiek blijft bij haar aanwezig en 
weerspiegelt zich zelfs wanneer haar Amerikaanse man duidelijk maakt dat hij haar graag ziet met Turkse 
roots erbij en hier wordt ze net bang van 

o Het bespreken en niet)bespreken van culturele achtergrond tijdens sollicitatiegesprekken kan betekenissen 
hebben. Ook spreken over ‘perfect geïntegreerd’; dit geeft indruk dat de thuiscultuur niet genoeg is en dat 
har angst bevestigd wordt dat haar cultuur inferieur en niet goed genoeg is 

o In psychotherapeutisch gesprek kan je beter gewoon vragen aan de cliënt wat die ervan vindt om de 
migratieachtergrond te bespreken, of ze dit willen bespreken? Proberen luisteren naar hoe de thematiek van 
migratie meespeelt in de verhalen die cliënt verteld 
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Toevoeging Lucia: of moederschap (iets universeel) ook culturele normering heeft en hoe ze dit ervaart, verwachtingen 
die ze hieruit van cultuur hebben? En de vrag naar of er voor Emine specifieke steunbronnen zijn in haar angstt? De 
therapeutische relatie is representatie van hybridisering en métissage. Maar zijn er nog anderen culturele 
steunbronnen? 

— Emine op leeftijd van 18 succesvolle studenten wat weerwoord van omgeing omdat ze snel getrouwd moest zijn 
van familie; dit heeft ze al geweigerd doen ® hier zie je al beelden van cultuur wat rol is als vrouw 

— Als ze andere piste kiest: niet altijd gemakkelijke weg maar dit heeft ze goed gedaan; afgestudeerd en werk 
zoeken en toch ook stuk ingaan op verwachtingen uit familie en heeft partner geaccepteerd 

— Ze wilt heel graag moeder worden – hier spelen universele en culturele elementen mee 
o Wens om moeder te worden is universeel 
o Maar moeder wordende voruw binnen culturele oorspronkelijke settting beïnvloed haar; ze wordt gezien 

als ‘die ene vrouw die geen kidneren heeft en kil is’ 
o Hoe langer het duurt hoe meer schrik ze heeft  

— Haar culturele steunbronnen in VS bv nu? 
o Ze gaat in VS opzoek naar Turkse voedingswaren en kledingswinkels en culturele dingen 

 

Generieke richtvragen 

i. Hoe zie je de rol van cultuur in de ziekte-ervaring en ziekte-expressie? Hoe zou je de verschillende 
emoties al dan niet interpreteren?   

ii. Lijkt het je zinvol om in je gesprek culturele modellen van normaliteit en afwijking te exploreren, en hoe 
deze zich verhouden tot verschillen in het mensbeeld, psychisch functioneren, gedragspatronen, 
betekeniskaders, sociale rollen, sociale interacties en/of instituties die doorgaans gewaardeerd worden 
in de culturele context van het cliëntsysteem en deze binnen de Belgische context?  Hoe pak je deze 
exploratie aan? 

iii. Welke universele en culturele factoren vind je belangrijk om de lijdensdruk en probleemervaring te 
begrijpen? Hoe zie je stressoren gerelateerd aan een gedwongen vlucht een rol spelen in de lijdensdruk, 
en welke minderheidsgerelateerde maatschappelijke stressoren zijn van invloed? 

iv.  Hoe zie je in de casus het samenspel van cultuur, sociale groep ( gezin) en individu aan het werk? 
v. Hoe herken je cultuurspecifieke strategieën van coping. Herken je processen van oorsprongsgehechtheid 

en integratiegerichtheid, en elementen van biculturaliteit? Hoe evolueert het cliëntsysteem tijdens het 
verloop van de behandeling naar andere culturele strategieën? 

vi. Welke rol zou je aan oorsprongsgehechtheid en integratiegerichtheid geven in het ondersteunen van 
copingstrategieën en herstel? 

vii. Hoe speelt culturele differentie en verschil in maatschappelijke positie een rol in de therapeutische 
relatie? Hoe zou je als hulpverlener sensitief omgaan met verschillen in maatschappelijke positie? 

 


