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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

onbegrepen klachten bij
migranten in de huisartsenpraktijk
Huisartsen in achterstandswijken hebben dagelijks te maken met patiënten
met lichamelijke klachten waar geen somatische oorzaak voor gevonden wordt. Het gaat
bijvoorbeeld om hoofdpijn, nek- en schouderpijn, duizeligheid of hartkloppingen. In beleid
en onderzoek hanteert men hiervoor de term
solk: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Exacte cijfers van het aandeel solk-patiënten
zijn niet bekend, maar huisartsen noemen percentages 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
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kennis over de fysieke gevolgen van stress leiden 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 anderen en daarmee een grote werkdruk veroorzaken. Daarnaast zijn de behandelcontacten weinig bevredigend voor zowel zorgverleners als
patiënten.
Ondanks deze knelpunten besteedt de huidige
Multidisciplinaire richtlijn solk nauwelijks aandacht aan de context van niet-westerse patiënten. De gespreksmodellen en instrumenten zijn
onvoldoende afgestemd op hun beleving en
wijze van communiceren.
Migrantenpatiënten klagen vaak dat de huisarts 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 patiëntenpopulatie. Pharos is daarom recent een onderzoek gestart (met subsidie van verzekeraars
SAG en SGA) om bestaande richtlijnen en interventies voor artsen zo aan te passen dat er
meer aandacht is voor de sociale en culturele

context en de ziektebeleving van de (allochtone) patiënt.
De nadruk ligt op de communicatie tussen arts
en patiënt. Een goede communicatie draagt bij
aan betere overeenstemming over de diagnose, de behandeling en de rollen die arts en patiënt dienen te vervullen. En de mate van overeenstemming tussen arts en patiënt is een
belangrijke indicator voor de mate van therapietrouw en het welbevinden van de patiënt.
In samenwerking met zorgverleners en migrantenpatiënten worden bestaande modellen bijgesteld 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 migrantenpatiënten met solk. Hierdoor zullen het aantal
niet-effectieve consulten bij de huisarts lager
worden en onnodige verwijzingen naar de
tweede lijn voorkomen worden. De themabijeenkomst van de Academische Werkplaats
Migranten en Gezondheid (op 6 december j.l.)
was geheel gewijd aan veelbelovende interventies en zorgverlening aan migranten met
solk.
Voor een verslag van deze middag kunt u terecht bij k.hosper@pharos.nl.
Karen Hosper, Maria van den Muijsenbergh
Coördinatoren Academische Werkplaats

een blik op onderzoek

roma, een etnische minderheid
In internationale onderzoekskringen
die zich richten op migratie en gezondheid hebben we het meestal over ‘migrant 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 voorkomt en dat zijn de Roma, zigeuners of gypsies.
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 lidstaten via aanbevelingen ertoe te bewegen de
sociale ongelijkheid weg te werken. In dit kader wordt de gezondheidstoestand van Roma
zo goed als mogelijk gemonitord en vindt er in
verschillende landen onderzoek plaats. Zo
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promoveerde onlangs een Slovaakse onderzoeker op Self-reported health and healthy
risk behaviour of Roma adolescents in Slovakia.* Hij vergeleek daarbij de gegevens van
Roma jeugd met niet-Roma Slovaakse jeugd.
Ook in dit onderzoek komt het erop aan rekening te houden met de sociale achtergronden
en maatschappelijke context van beide groepen. Tijdens het onderzoek hielden de onderzoekers ook rekening met sociale wenselijkheid in het beantwoorden van de vragen.
Roma jongeren rapporteerden een slechter
ervaren gezondheid, meer discriminatie, maar
meer sociale steun van beide ouders dan andere jongeren in Slowakije. Ze zijn tevredener
met het leven maar tegelijkertijd ervaren ze
hopeloosheid. De Roma etniciteit, discriminatie, hopeloosheid en sociale steun van de ouders voorspelden hun ervaren gezondheid. De
grootste uitdaging voor gezondheidsprogramma’s die de gezondheid van deze jongeren 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 Gezondheid, 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.

