
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een blik op onderzoek: Roma, een etnische minderheid

Devillé, W.

Publication date
2012
Document Version
Final published version
Published in
Phaxx: kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen

Link to publication

Citation for published version (APA):
Devillé, W. (2012). Een blik op onderzoek: Roma, een etnische minderheid. Phaxx:
kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, 19(4), 18.
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/vakblad-phaxx/phaxxarchief

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-blik-op-onderzoek-roma-een-etnische-minderheid(b7d55989-aa95-43c4-8b4f-2a03b5117e9d).html
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/vakblad-phaxx/phaxxarchief


Nieuws uit de Academische Werkplaats Migranten en

Gezondheid(szorg). Met het oog op onderzoek (co-

lumn van Walter Devillé), bespreking van boeken of

onderzoeksrapporten en verslagen van bijeenkom-

sten. Meer informatie over de Academische Werk-

plaats: www.pharos.nl.

uit de academische werkplaats

onbegrepen klachten bij
migranten in de huisartsen-
praktijk 

›› Huisartsen in achterstandswijken heb-
ben dagelijks te maken met patiënten

met lichamelijke klachten waar geen somati-
sche oorzaak voor gevonden wordt. Het gaat
bijvoorbeeld om hoofdpijn, nek- en schouder-
pijn, duizeligheid of hartkloppingen. In beleid
en onderzoek hanteert men hiervoor de term
solk: Somatisch Onvoldoende verklaarde Li-
chamelijke Klachten.  
Exacte cijfers van het aandeel solk-patiënten
zijn niet bekend, maar huisartsen noemen per-
centages van 50 procent. Een groot deel heeft
een migrantenachtergrond. De klachten zijn
volgens huisartsen vaak stressgerelateerd en
houden verband met de migratiegeschiedenis
en sociaaleconomische achterstand. 
Taal- en culturele barrières en een gebrek aan

kennis over de fysieke gevolgen van stress lei-
den dikwijls tot miscommunicatie. Hierdoor
wordt geen overeenstemming bereikt over het
probleem en de te volgen behandeling. Bekend
is dat patiënten met onverklaarde klachten de
huisarts twee keer vaker bezoeken dan ande-
ren en daarmee een grote werkdruk veroorza-
ken. Daarnaast zijn de behandelcontacten wei-
nig bevredigend voor zowel zorgverleners als
patiënten. 
Ondanks deze knelpunten besteedt de huidige
Multidisciplinaire richtlijn solk nauwelijks aan-
dacht aan de context van niet-westerse patiën-
ten. De gespreksmodellen en instrumenten zijn
onvoldoende afgestemd op hun beleving en
wijze van communiceren. 

Migrantenpatiënten klagen vaak dat de huis-
arts hun lichamelijke klachten niet serieus
neemt. Zij voelen zich niet begrepen en hebben
het gevoel dat zij niet de juiste zorg ontvangen.
Het is bekend dat patiënten met solk behoefte
hebben aan emotionele ondersteuning en een
overtuigende uitleg van hun klachten. Hoog tijd
dus dat er aandacht komt voor een aanpak die
beter aansluit bij de diversiteit in de patiënten-
populatie. Pharos is daarom recent een onder-
zoek gestart (met subsidie van verzekeraars
SAG en SGA) om bestaande richtlijnen en inter-
venties voor artsen zo aan te passen dat er
meer aandacht is voor de sociale en culturele

context en de ziektebeleving van de (allochto-
ne) patiënt. 
De nadruk ligt op de communicatie tussen arts
en patiënt. Een goede communicatie draagt bij
aan betere overeenstemming over de diagno-
se, de behandeling en de rollen die arts en pa-
tiënt dienen te vervullen. En de mate van over-
eenstemming tussen arts en patiënt is een
belangrijke indicator voor de mate van thera-
pietrouw en het welbevinden van de patiënt.
In samenwerking met zorgverleners en migran-
tenpatiënten worden bestaande modellen bij-
gesteld en aangevuld, zodat deze geschikt
worden voor de zorgverlening aan patiënten
met solk met diverse etnische achtergronden.
Uiteindelijk poogt dit project bij te dragen aan
een effectiever zorgaanbod voor migrantenpa-
tiënten met solk. Hierdoor zullen het aantal
niet-effectieve consulten bij de huisarts lager
worden en onnodige verwijzingen naar de
tweede lijn voorkomen worden. De themabij-
eenkomst van de Academische Werkplaats
Migranten en Gezondheid (op 6 december j.l.)
was geheel gewijd aan veelbelovende inter-
venties en zorgverlening aan migranten met
solk. 
Voor een verslag van deze middag kunt u te-
recht bij k.hosper@pharos.nl.

Karen Hosper, Maria van den Muijsenbergh

Coördinatoren Academische Werkplaats

>>> academisch kwartier

›› In internationale onderzoekskringen
die zich richten op migratie en ge-

zondheid hebben we het meestal over ‘mi-
grant and ethnic minority health’. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen mensen
die zelf migreerden naar westerse landen en
etnische minderheden die zich altijd al in
deze landen bevonden. Nu zijn er heel wat
etnische minderheden in Europa – denk maar
aan de Friezen in Nederland en Duitsland,
maar er is één groep die onder verschillende
benamingen in veel Europese landen voor-
komt en dat zijn de Roma, zigeuners of gyp-
sies.  
Een gezamenlijk kenmerk van deze groep is
dat ze voor het overgrote deel een sociaal
achtergestelde bevolkingsgroep vormen die
bovendien vaak nog eens gediscrimineerd
wordt. De eu heeft daarom een ‘Decade of
Roma Inclusion’ ingesteld en probeert de lid-
staten via aanbevelingen ertoe te bewegen de
sociale ongelijkheid weg te werken. In dit ka-
der wordt de gezondheidstoestand van Roma
zo goed als mogelijk gemonitord en vindt er in
verschillende landen onderzoek plaats. Zo

promoveerde onlangs een Slovaakse onder-
zoeker op Self-reported health and healthy
risk behaviour of Roma adolescents in Slova-
kia.* Hij vergeleek daarbij de gegevens van
Roma jeugd met niet-Roma Slovaakse jeugd.
Ook in dit onderzoek komt het erop aan reke-
ning te houden met de sociale achtergronden
en maatschappelijke context van beide groe-
pen. Tijdens het onderzoek hielden de onder-
zoekers ook rekening met sociale wenselijk-
heid in het beantwoorden van de vragen.
Roma jongeren rapporteerden een slechter
ervaren gezondheid, meer discriminatie, maar
meer sociale steun van beide ouders dan an-
dere jongeren in Slowakije. Ze zijn tevredener
met het leven maar tegelijkertijd ervaren ze
hopeloosheid. De Roma etniciteit, discrimina-
tie, hopeloosheid en sociale steun van de ou-
ders voorspelden hun ervaren gezondheid. De
grootste uitdaging voor gezondheidspro-
gramma’s die de gezondheid van deze jonge-
ren willen bevorderen is het aanpakken van
de hopeloosheid en tegelijkertijd het behoud
van de actuele tevredenheid en sociale steun
binnen de families en de gemeenschap.

Walter Devillé

Bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezond-

heid, Universiteit van Amsterdam/Pharos

* Kolarèik, P. (2012). Self-reported health and
health risky behaviour of Roma adolescents in
Slovakia. A comparison with the non-Roma.
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 
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