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Etnische minderheden vormen een groeiend segment van de bevolking in veel 
westerse landen. Zorgbehoeften en verwachtingen van deze groepen vormen vaak 
een uitdaging voor het conventionele zorgaanbod. Zo wijst onderzoek op het 
gebied van psychotherapie op een relatief hogere mate van drop-out en een 
slechtere uitkomst bij etnische minderheden dan bij patiënten zonder een 
minderheidsstatus. Etnische verschillen in werkzaamheid van psychotherapie 
worden doorgaans toegeschreven aan de culturele achtergrond van etnische 
minderheden en culturele verschillen met hun behandelaren. “Cultuur” is echter 
een te breed concept om adequaat te kunnen worden gebruikt in psychotherapie-
onderzoek. Om deze reden kan een analyse van afzonderlijke culturele 
subcomponenten meer kansen bieden om de predictoren van psychotherapie-
uitkomst bij minderheden beter te doorgronden. Een dergelijke component die 
direct invloed zou kunnen hebben op behandeluitkomst is opvattingen van 
patiënten aangaande de aard en de etiologie van hun klachten (i.e., 
ziekteverklaringen).  
 In hoofdstuk 1 wordt de theoretische basis van dit proefschrift 
gepresenteerd. Daarbij wordt gesteld dat patiënten, hun familie en behandelaren 
cultureel geaccepteerde ziekteverklaringen ontwikkelen, wanneer een specifieke 
ziekte-episode zich voordoet. Alhoewel patiënten lang niet altijd zeker zijn over de 
etiologie van hun klachten, zouden ziekteverklaringen medebepalend kunnen zijn 
voor hun therapiekeuze, alsmede voor de sociale en persoonlijke betekenis die aan 
ziekte wordt verleend.  Dit proefschrift buigt zich over een tweetal belangrijke 
aspecten met betrekking tot  de assessment en klinische relevantie van 
ziekteverklaringen. Ten eerste bestaan er twijfels over de validiteit van face-to-face 
interviews als meetinstrumenten voor ziekteverklaringen. Zo is eerder 
gesuggereerd dat (allochtone) patiënten hun ziekteverklaringen kunnen aanpassen 
of verhullen, aangezien hun ideeën vanuit een psychiatrisch perspectief als foutief 
of primitief bestempeld kunnen worden. In de sociale psychologie worden 
dergelijke misrepresentaties van beliefs en attitudes doorgaans toegeschreven aan 
een aantal specifieke factoren, zoals sociale wenselijkheid, onzekerheid over eigen 
cognities, slecht rapport met de interviewer en etnische verschillen tussen de 
respondent en de interviewer. De mate waarin deze factoren tevens invloed kunnen 
hebben op de zelfrapportage van ziekteverklaringen is thans grotendeels onbekend.  
 Verder wordt in dit proefschrift beargumenteerd dat onderzoek naar 
ziekteverklaringen kan profiteren van indirecte associatiematen, gegeven de 
problematische assessment van deze cognities door middel van face-to-face 
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interviews. Dergelijke indirecte associatiematen zijn in sociaal psychologisch 
onderzoek veelvuldig gebruikt dankzij hun pretentie om bepaalde beliefs te kunnen 
meten onafhankelijk van de zelf-rapportage van respondenten.  
 Het tweede thema in dit proefschrift heeft betrekking op de klinische 
relevantie van ziekteverklaringen. Verklaringen van patiënten worden 
geconceptualiseerd als dynamische cognities die vooral in de behandelcontext 
veranderingen kunnen ondergaan. Gedurende de behandeling worden patiënten 
direct of indirect blootgesteld aan opvattingen van therapeuten over de aard en 
oorzaken van de klachten. Als gevolg hiervan kunnen patiënten hun 
oorspronkelijke verklaringen aanpassen of verwerpen, of zelfs nieuwe verklaringen 
ontwikkelen. Het wordt verondersteld dat bij een effectieve klinische 
communicatie de mate van overeenkomst tussen ziekteverklaringen van patiënten 
en therapeuten in de loop van de tijd zal toenemen. Een dergelijke overeenkomst in 
ziekteverklaringen zou tevens kunnen leiden tot een betere behandelproces en –
uitkomst. Met andere woorden, daar waar patiënten en hun therapeuten 
verschillende ideeën hanteren over oorzaken van de klachten, kan de behandeling 
nauwelijks aansluiten bij patiënten met als gevolg meer non-compliance en een 
slechtere behandeluitkomst.   
 
Assessment van ziekteverklaringen 
 
In het eerste deel van dit proefschrift wordt een aantal hypothesen, afgeleid van de 
sociale psychologie, getoetst in de context van de zelf-rapportage van 
ziekteverklaringen. Hoofdstuk 2 beschrijft een experimenteel onderzoek waarin 
wordt nagegaan (a) of allochtone patiënten andere ziekteverklaringen rapporteren 
aan interviewers van dezelfde etnische achtergrond (etnische match) vergeleken 
met autochtone interviewers (etnische mismatch), en (b) of dit effect geassocieerd 
was met sociale wenselijkheid van patiënten, hun ervaren rapport met de 
interviewer en de mate van onzekerheid omtrent hun eigen ziekteverklaringen. 
Patiënten die waren geïnterviewd door een etnisch gematchte interviewer gaven 
aan interpersoonlijke, religieus-mystieke en aan geweld gerelateerde oorzaken 
belangrijker te vinden voor het ontstaan van hun klachten, terwijl patiënten is de 
etnische mismatch groep hoger scoorden op medische verklaringen. Wat betreft 
medische en religieus-mystieke verklaringen bleek het (mis)match effect groter te 
zijn bij patiënten die meer onzekerheid rapporteerden over deze oorzaken. Dit 
effect werd echter niet gemedieerd door het ervaren rapport met de interviewer en 
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sociale wenselijkheid had slechts een beperkte relatie met zelfrapportage van 
ziekteverklaringen.  
            Gegeven de zelfrapportage van ziekteverklaringen gevoelig lijkt voor 
(strategische) aanpassingen werd in een vervolgonderzoek een indirecte associatie 
maat ontwikkeld. In Hoofdstuk 3 worden de eigenschappen van dit instrument 
beschreven en twee empirische studies gepresenteerd met betrekking tot de 
validiteit daarvan. In de eerste studie werden aanwijzingen gevonden voor de 
convergente validiteit van de indirecte maat in relatie tot het face-to-face interview. 
Verder beïnvloedden sociale wenselijkheid en onzekerheid omtrent eigen 
verklaringen de overeenkomst tussen de directe en de indirecte maat op twee 
categorieën van oorzaken. Op interpersoonlijke verklaringen was de overeenkomst 
tussen de maten groter bij deelnemers met minder neiging tot sociaal wenselijk 
gedrag. Met betrekking tot medische oorzaken was de overeenkomst tussen de 
maten groter bij respondenten die meer zekerheid rapporteerden over hun 
verklaringen. In de tweede studie werden allochtone patiënten aselect toegewezen 
aan een etnisch gematchte of niet-gematchte interviewer. Resultaten repliceerden 
de in hoofdstuk 2 gepresenteerde gegevens gedeeltelijk. Verder werd gevonden 
dat de uitkomsten van de indirecte maat, in tegenstelling tot zelf-rapportage van 
patiënten, minder gevoelig waren voor etnische (mis)match met de interviewer.  
  
Klinische relevantie van ziekteverklaringen 
 
In het tweede deel van dit proefschrift staat  de klinische relevantie van 
ziekteverklaringen centraal. In hoofdstuk 4 wordt een systematische 
literatuuroverzicht beschreven omtrent de stabiliteit van ziekteverklaringen en hun 
veronderstelde invloed op coping, hulpzoekgedrag, therapeutische alliantie, 
patiënttevredenheid, uitval, alsook behandeltrouw en -uitkomst. Op grond van een 
review van 69 empirische studies blijken ziekteverklaringen significante 
veranderingen te kunnen ondergaan zowel binnen als buiten de context van 
therapie. Verder lijken deze cognities geassocieerd te zijn met coping en 
hulpzoekgedrag, alhoewel bij niet-westerse patiënten structurele (e.g., 
beschikbaarheid van zorg) en culturele (e.g., stigma) barrières een belangrijkere rol 
kunnen spelen. Met betrekking tot de veronderstelde invloed van 
ziekteverklaringen op behandelproces en –uitkomst zijn de beschikbare 
onderzoeksresultaten niet eenduidig te noemen. Evenmin bestaat er duidelijkheid 
over de mechanismen waarmee ziekteverklaringen de behandeluitkomst kunnen 
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beïnvloeden. In hoofdstuk 4 wordt een duaal mechanisme voorgesteld waarmee de 
impact van ziekteverklaringen kan worden omschreven. Enerzijds kunnen 
ziekteverklaringen van patiënten invloed hebben op uitkomst doordat ze het 
copinggedrag in grote mate kunnen bepalen. Anderzijds kunnen ziekteverklaringen 
van patiënten een betere behandelproces bewerkstelligen (e.g., betrokkenheid van 
patiënten bij de behandeling en alliantie), naarmate deze verklaringen meer 
overeenkomst vertonen met die van behandelaren. Een goed behandelproces zou 
op zijn beurt tot een betere behandeluitkomst kunnen leiden.   
 Teneinde deze hypothese deels te toetsen werd een randomized controlled 
trial uitgevoerd waarvan de bevindingen in hoofdstuk 5 en 6 zijn gepresenteerd. 
Allochtone patiënten werden random toegewezen aan psychotherapie of een 
wachtlijst controleconditie. Ziekteverklaringen van patiënten en eventueel van hun 
therapeuten werden gemeten op baseline en na drie maanden. Resultaten wezen 
erop dat psychotherapie tot veranderingen leidde in bepaalde, maar lang niet alle 
typen ziekteverklaringen. Vergeleken met de controleconditie was psychotherapie 
geassocieerd met een grotere reductie in religieus-mystieke en stress-gerelateerde 
verklaringen. In de psychotherapieconditie nam de discrepantie tussen 
ziekteverklaringen van patiënten en therapeuten significant af wat betreft de rol 
van stress-, milieu- en religieus-mystieke oorzaken (hoofdstuk 5). Verder was een 
hogere discrepantie tussen psychologische verklaringen van patiënten en hun 
therapeuten op baseline en na drie maanden gerelateerd aan een slechtere 
psychotherapieuitkomst. Hogere discrepantie in psychologische verklaringen op 
baseline was eveneens geassocieerd met een lager aantal bijgewoonde 
therapiesessies. Therapiedeelname zelf hield echter geen verband met 
behandeluitkomst (hoofdstuk 6) 
 
Conclusie 
 
In hoofdstuk 7 worden de conclusies van dit proefschrift samengevat, de sterkte en 
beperkingen van de studies besproken en een aantal implicaties voor het onderzoek 
en de praktijk beschreven. 
 Geconcludeerd kan worden dat etnische (mis)match met de interviewer de 
rapportage van ziekteverklaringen  bij patiënten kan beïnvloeden. Dit effect kan 
versterkt worden voor bepaalde typen verklaringen, ingeval patiënten meer 
onzekerheid rapporteren over hun eigen attributies. Dit proefschrift toont verder 
aan dat de assessment van ziekteverklaringen kan profiteren van indirecte 
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associatie maten waarbij geen beroep wordt gedaan op zelfrapportage door 
respondenten. In een reeks studies bleek een indirecte maat voor 
ziekteverklaringen over acceptabele convergente validiteit te beschikken en 
tegelijk minder gevoelig te zijn voor etnische (mis)match tussen de patiënt en de 
interviewer. In de context van psychotherapie lijkt behandeling wel degelijk 
invloed te hebben op ziekteverklaringen van patiënten, waarbij tevens de mate van 
overeenkomst met verklaringen van de therapeut lijkt toe te nemen. Bevindingen 
suggereren verder dat er een zekere mate van  congruentie tussen psychologische 
ziekteverklaringen van patiënten  en therapeuten belangrijk is voor 
psychotherapiedeelname en -uitkomst. Tot slot lijkt, in tegenstelling tot gangbare 
klinische opvattingen, de discrepantie tussen patiënten en therapeuten op andere 
typen verklaringen, zoals magische of medische verklaringen, niet samen te 
hangen met het welslagen van de behandeling.   
 Een sterk punt van dit proefschrift is de toepassing van een 
interdisciplinaire benadering tot ziekteverklaringen waarbij inzichten en methoden 
uit de klinische en sociale psychologie, alsmede de medische antropologie zijn 
geïntegreerd. De belangrijkste beperking van dit proefschrift betreft de 
afwezigheid van de indirecte maat in de interventiestudies, in verband met de 
tijdrovende afname daarvan in combinatie met de grote hoeveelheid andere data 
die per patiënt verzameld diende te worden.  Verder is voorzichtigheid geboden bij 
het generaliseren van de bevindingen naar andere populaties, gezien de relatief 
lage respons rates, inclusie van met name eerste generatie migranten en de medium 
grote steekproeven.  
 De bevindingen hebben desondanks een aantal belangrijke implicaties 
voor de klinische praktijk. Hulpverleners worden aanbevolen om de 
ziekteverklaringen van patiënten te onderzoeken, alvorens een behandelplan 
ontwikkeld wordt. Een proactieve en niet-beoordelende houding bij de 
hulpverleners is essentieel om een adequate ontsluiting van ziekteverklaringen te 
bewerkstelligen. Verder  is het raadzaam om de discrepantie tussen de eigen 
verklaringen en die van patiënten regelmatig te monitoren en een 
onderhandelingsproces te initiëren met patiënten over de oorsprong van de 
klachten en de aard van de voorgestelde interventie. Dit proces zou het meest 
effectief kunnen zijn, wanneer psychologische verklaringen van de klachten 
geïntegreerd worden in de al bestaande opvattingen van patiënten. Op deze wijze 
zouden patiënten eerder geneigd zijn om de behandelrationale te accepteren, 
zonder dat hun “systeem van betekenissen” uitgedaagd en gedevalueerd wordt in 
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de context van de behandeling. Het verdient aanbeveling om in toekomstig 
onderzoek aandacht te besteden aan de ontwikkeling en evaluatie van specifieke 
protocollen die het genoemde onderhandelingsproces kunnen begeleiden.  
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