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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

persoonlijke aandacht als
supraculturele waarde



Hoogleraar huisartsengeneeskunde Michael Weingarten hield op het Europese
huisartsencongres in Malaga een indrukwekkende lezing over de kwaliteit van zorg in multicultureel Europa.
Als zoon van Joodse vluchtelingen heeft Wein-

garten niet alleen professioneel maar ook persoonlijke ervaring met uitsluiting en de gevolgen daarvan op de gezondheid.
Kern van zijn betoog luidde dat kwaliteit van
zorg niet alleen valt af te meten aan meetbare
maatstaven. Deze zijn namelijk sterk afhankelijk van (impliciete) culturele waarden. In de
Westerse wereld overheerst het idee van het
autonome individu. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Er zijn echter
ook andere waarden zoals: het belang van de
gemeenschap, religie, gastvrije zorg. Om als
goed hulpverlener niemand uit te sluiten op
basis van culturele bias is meer nodig dan voldoen aan meetbare kwaliteitsindicatoren. Het
gaat verder dan de juiste dingen dóen – het
gaat erom een goede dokter te zíjn. Dit betekent investeren in de persoonlijke relatie met
patiënten en vertrouwen verdienen door de an-

der te respecteren en trachten te begrijpen.
Het belang van een vertrouwensband wordt
nog eens onderstreept door het onderzoek van
Feia Hemke. In het kader van haar stage bij
Pharos onderzocht zij knelpunten in de huisartsenzorg voor migranten. Haar conclusie
luidde dat die knelpunten grotendeels voortkwamen uit gebrek aan wederzijds begrip en
vertrouwen. Beide partijen zijn onbekend met
elkaar en dat maakt onbemind. Een middel om
de patiënt beter te leren kennen, is het cultureel interview. Studente Blanchefleur Piksen
onderzocht in opdracht van de Pharos Academische Werkplaats de waardering en gebruik
van het cultureel interview in de ggz. Hulpverleners die ermee werkten, meldden een positief effect op zowel de werkrelatie, diagnostiek
als de behandeling.
Als vervolg hierop wil de werkplaats een effect-

een blik op onderzoek
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Alle onderzoekers zijn bekend met de
problemen die je tegenkomt bij uitvoering van onderzoek onder migranten. In het
boek van Marleen Foets e.a. Gezondheids
(zorg) onderzoek onder allochtone bevolkingsgroepen worden deze uitvoering behandeld.
Zo speelt in kwantitatief onderzoek, naast het
verkrijgen van een acceptabele respons onder
eerste-generatie migranten, het gebrek aan
kennis van de Nederlandse taal een rol en het
gebrek aan crosscultureel gevalideerde vragenlijsten en meetschalen. Bij kwalitatief onderzoek kan het eveneens noodzakelijk zijn
om tolken in te schakelen en ook hierbij is het
de vraag of de wijze van interviewen voldoende cultureel sensitief is om alle informatie
correct te kunnen interpreteren.
Hiermee heb ik natuurlijk nog lang niet alle
moeilijkheden opgesomd. In kwantitatief onderzoek komt bijvoorbeeld het probleem van
de aantallen om de hoek kijken. De groep respondenten moet voldoende groot zijn om
statistische analyses toe te laten. Voor sommige groepen is het lastig om voldoende respondenten te vinden. Onder migrantengroepen bestaat bovendien een belangrijke
interetnische diversiteit. Het is al langer duidelijk dat we noch groepen migranten, noch
asielzoekers of vluchtelingen over één kam
kunnen scheren. We weten dat zich ook binnen de gemeenschappen diverse etnische of
religieuze groepen bevinden. Voorbeeldenzijn Koerdische Turken en Hindoestaanse Surinamers. Bij gebrek aan voldoende grote
aantallen of gedetailleerde informatie blijven
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we in kwantitatief onderzoek toch vaak terugvallen op generalisaties voor de brede etnische groep, in dit geval Turken en Surinamers.
Ook bij kwalitatief onderzoek is het de vraag
of zich dat niet beperkt tot de traditionele
classificaties. In een recente publicatie over
de belemmeringen voor het gebruik van gezondheidszorg onder Asian Americans wordt
duidelijk dat grove categorisering kan leiden
tot mythes.* In de Amerikaanse literatuur
leeft de mythe dat deze groep zich het best
heeft aangepast aan de Amerikaanse maatschappij, een betere gezondheid heeft en het
economisch goed doet. Maar er blijken grote
verschillen te zijn tussen de verschillende etnische subgroepen. Veel studies beperken
zich tot redelijke Engels sprekende respondenten. Dezen zijn echter beter opgeleid dan
degenen die het Engels minder beheersen
(dit noemen we steekproef of sample bias).
Japanse en Filippijnse migranten gaat het
economisch meer voor de wind dan migranten uit Zuidoost Azië – om maar eens een andere classificatie te hanteren. Waar dit onderzoek de klassieke belemmeringen in
toegang tot de gezondheidszorg beschrijft
(taalkennis, cultuurkennis, gezondheidsvaardigheden en migratiestatus), beschrijven de auteurs ook interessante verschillen
in verband met het recht op een openbare gezondheidszorgverzekering. Slechts 6 procent
van de Aziatische Amerikanen is verzekerd
via de werkgever (ten opzichte van 26 procent van alle Amerikanen). Dat komt voornamelijk omdat een groot percentage zelfstan-

dig ondernemer is, te veel verdient om hierop
recht te hebben en te weinig om zich een private zorgverzekering te kunnen veroorloven.
Het artikel besluit met de opmerking dat voor
gericht en relevant beleid, de specifieke noden van etnische groepen bekend moeten
zijn. Dit impliceert dat we in ons onderzoek
rekening moeten houden met etnische diversiteit. Misschien kan ook hier een combinatie
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek oplossingen bieden. Maar hierop zal ik een andere keer ingaan…
* Wooksoo Kim & Robert H. Keefe. Barriers to
Healthcare Among Asian Americans. Social
Work in Public Health, 25 (3-4), May 2010,
pp. 286-295.
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