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>>> academisch kwartier
Nieuws uit de Academische Werkplaats Migranten en
Gezondheid(szorg). Met het oog op onderzoek (column van Walter Devillé), bespreking van boeken of
onderzoeksrapporten en verslagen van bijeenkomsten. Meer informatie over de Academische Werkplaats: www.pharos.nl.

uit de academische werkplaats

discriminatie leidt
tot depressie



Discriminatie en depressie zijn gerelateerd: Marokkaanse en Turkse jongeren
in Amsterdam hebben meer depressieve
klachten naarmate zij meer discriminatie ervaren. Dit hebben Amsterdamse onderzoekers
vastgesteld en recent beschreven in de European journal of public health*.
Het zal niemand verbazen dat in het hedendaagse Nederland driekwart van de Marokkaanse en meer dan de helft van de Turkse

jongeren in hun persoonlijke leven discriminatie ervaart. Nog vaker worden zij als groep gediscrimineerd, vooral door de politie (94 procent van de Marokkaanse jongeren). Ook was
al langer bekend dat allochtone jongeren
meer depressieve klachten hebben dan autochtoon Nederlandse jongeren. Onbekend
bleef of er een relatie bestond tussen deze
klachten en het gevoel van discriminatie. In
genoemd onderzoek is dit verband aangetoond. Jongeren die meer discriminatie ervaren, hebben meer depressieve klachten. Discriminatie maakt ziek, blijkt ook hier weer. Er
is op dit terrein dringend meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld hoe discriminatie tot stress
en depressie leidt. Daarom heeft de Academische Werkplaats van Pharos uitsluiting als
thema gekozen voor de komende jaren.
Daarnaast is er behoefte aan effectieve interventies waardoor deze jongeren met discriminatie leren omgaan of liever nog, waardoor de
maatschappij deze groep (in Amsterdam ruim
20 procent van alle jongeren) niet langer uit-

sluit. Het moge duidelijk zijn dat dit niet alleen
op het terrein van de gezondheidszorg ligt.
In het onderzoek van de Amsterdammers is
niet gevraagd of jongeren zich binnen de gezondheidszorg eveneens gediscrimineerd voelen. Uit gesprekken met migranten komt echter vaak naar voren dat zij zich door doktoren
en ziekenhuizen achtergesteld en anders behandeld voelen. Om meer inzicht te krijgen in
de mate waarin dit in de huisartsenzorg
speelt, laat Pharos momenteel onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van allochtone patiënten bij de huisarts. Naast inzicht geven zal
dit onderzoek de basis vormen voor het ontwikkelen van methoden waardoor migranten
zich, in ieder geval binnen de huisartspraktijk,
welkom en gehoord voelen.
Maria van den Muijsenbergh
Arts en programmamedewerker Pharos
Coördinator Academische Werkplaats

* Tobias van Dijk, Charles Agyemang, Matty de

een blik op onderzoek

proefschrift cultureel sensitief zorgaanbod



Recent promoveerde Erik Beune, onderzoeker bij het Amsterdams Medisch
Centrum, op het onderwerp Culturally appropriate hypertension care. From patients’
perspectives towards practical tools. Het
proefschrift wil bijdragen aan de ontwikkeling van een cultuursensitief eerstelijns
zorgaanbod voor Afro-Surinaamse en Ghanese migranten met hypertensie.
Het eerste deel van het onderzoek richt zich
op het patiëntenperspectief. Hoe kijken patiënten uit deze migrantengroepen aan tegen de aard, oorzaken en gevolgen van hypertensie? Ook is bekeken hoe de patiënten
met de behandeling van hypertensie omgaan en hoe ze tegen lichaamsbeweging
aankijken. Daarnaast zijn er interventies ontwikkeld gericht op houding en competenties
van zorgverleners met betrekking tot het verlenen van cultureel sensitieve zorg in het algemeen en op het behandelen van hypertensie in het bijzonder. Tot slot is het
implementatieproces van de interventies onderzocht en zijn de belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht.
De belangrijkste conclusies van het proefschrift luiden dat het perspectief van zowel
Nederlandse, Afro-Surinaamse als Ghanese
patiënten afwijkt van het medische perspectief, ook verschillen de perspectieven onderling. De ontwikkelde interventies blijken een
waardevolle aanvulling op de reguliere hy-
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pertensiezorg voor deze groepen. De gevonden barrières voor het invoeren van de interventies zijn niet specifiek voor cultuursensitieve zorg, maar gelden voor alle
vernieuwingen in de zorg.
Tijdens de verdediging van het proefschrift
ontspon zich een interessante discussie tussen de opponenten (waaronder ikzelf) en de
promovendus. We hadden het onder andere
over verschillende verklaringsmodellen en
over de moeilijkheden die een aantal migrantengroepen heeft met het omgaan met
chronische ziekten en aandoeningen. Ziekten die ook in deze bevolkingsgroepen
steeds vaker voorkomen, onder meer door
de toenemende levensverwachting. Maar
een van de belangrijkste discussiepunten
was hoe je in de praktijk invulling moet geven aan cultureel sensitieve zorg.
Het lijkt een schier onmogelijke taak om voor
elke ziekte of aandoening voor iedere culturele, religieuze of etnische groep onderzoek
te doen naar specifieke verklaringsmodellen, zodat je als behandelaar daarmee rekening kan houden. Anderzijds leidt onderzoek
tot heel wat nieuwe inzichten en diepgaande
informatie waarop je kunt inspelen in de
communicatie met de cliënt of patiënt. Dit zal
op zich een positieve invloed hebben op de
onderlinge relatie, zodat je eventueel therapietrouw kunt beïnvloeden en een groter

succes behalen. Aansluitend hierop dient de
vraag zich aan in welke mate je elke cliënt als
een uniek individu moet benaderen en/of als
lid van een bepaalde groep die veel gemeenschappelijks heeft.
Kortom: er is nog veel werk aan de winkel om
een juiste benadering te vinden, maar het is
spannend om aan het voorfront te staan van
de ontwikkelingen in de cultureel sensitieve,
cultureel competente of culturally appropriate zorg.
Walter Devillé
Bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en
Gezondheid
Universiteit van Amsterdam

