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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Measures and outcomes of a psychosocial group approach in Rwanda

Verduin, F.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verduin, F. (2013). Measures and outcomes of a psychosocial group approach in Rwanda.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/measures-and-outcomes-of-a-psychosocial-group-approach-in-rwanda(064403df-5047-4b0f-804e-9ffe30663378).html


hoofdstuk 9

saMenvatting



150



151

inleiding

Dit proefschrift gaat over verschillende aspecten van een quasi-experimentele, longitu-
dinale studie van een psychosociale groepsaanpak (sociotherapie) in Byumba, Noord-
Rwanda. Hierbij is gekeken naar mentale gezondheid, sociaal functioneren, partner 
geweld en ‘sociaal kapitaal’, een begrip dat de mate uitdrukt van onderlinge verbond-
enheid binnen en tussen gemeenschappen, en dat mogelijk van belang is voor zowel 
maatschappelijk als mentaal herstel na grootschalig geweld.

sociotherapie

Sociotherapie is een therapeutische groepsbenadering die, sinds de jaren zeventig in 
Nederland in de geestelijke gezondheidszorg wordt toegepast. De principes die bij socio-
therapie horen, zijn interesse, democratie, gelijkheid, deelname, verantwoordelijkheid, 
leren door te doen en een oriëntatie op het hier en nu. De methodiek van sociotherapie 
is vanuit Equator Foundation specifiek toegespitst op overlevenden van systematisch 
geweld. Bij hen is bij uitstek het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in de mede-
mens in het algemeen ernstig ondermijnd. De sociotherapie richt zich dan ook specifiek 
op veiligheid, respectvolle omgang, betrouwbaarheid en zorgzaamheid. In de groeps-
gewijze gesprekken ligt er geen nadruk op de ervaren trauma’s, maar ze kunnen wel ter 
sprake komen.

Deze vorm van sociotherapie is door Equator Foundation in Byumba als groepsinter-
ventie geïmplementeerd. Dit gebeurde op verzoek van een kerkelijke organisatie aldaar 
(ECR: Episcopal Church Rwanda, sinds 2007 Anglican Church of Rwanda) en kon wor-
den uitgevoerd met financiering van CORDAID. 

rwanda

Het onbeschrijfelijke geweld en het uiteenvallen van de gemeenschap gedurende de vier-
jarige oorlog (’90-’94) en 100 dagen genocide in Rwanda is traumatisch geweest. Na de 
genocide kwamen veel vluchtelingen terug. Hoewel de mensen dezelfde taal spreken, ver-
liep (en verloopt) de integratie uitermate gecompliceerd. Slachtoffers van oorlogsgeweld 
lijden emotioneel onder een intens gevoel van verlies, vooral van basale veiligheid en 
vertrouwen. Om verdere schade in sociale relaties te voorkomen, moet men een manier 
vinden om met dergelijk verlies om te gaan. Als mensen hun vertrouwen, sociale rol en 
zelfrespect hervinden, kunnen ook sociale structuren zich herstellen. Daarnaast is het op 
individueel niveau van belang om klachten als slapeloosheid, nachtmerries en verlies van 
controle te boven te komen. 
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De doelen van onze studies waren om het effect van sociotherapie in Byumba op men-
tale gezondheid, sociaal functioneren en sociaal kapitaal te meten. Om dit te bereiken, 
hebben we gepoogd valide methoden en geschikte meetinstrumenten vast te stellen. 
Hoofdstukken 2, 3 en 4 beschrijven het werk om de instrumenten aan te passen en te 
valideren. Hoofdstuk 5 laat het effect zien van sociotherapie op mentale gezondheid. 
Hoofdstuk 6 gaat over partnergeweld en de relatie tot mentale gezondheid. Hoofdstuk 
7 behandelt de relatie tussen (de verandering in) sociaal kapitaal en (de verandering in) 
mentale gezondheid. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kwalitatieve methoden die wij gebruikten om de kwantitatieve 
instrumenten geschikt te maken voor ons onderzoek in Rwanda en na de eerste pilot 
studie te verbeteren. Eerst worden de begrippen ‘psychometrische’ en ‘cognitieve validi-
teit’ van meetinstrumenten uitgelegd en worden de verschillende stappen, noodzakelijk 
voor het vertalen van instrumenten, beschreven. Vervolgens wordt beschreven hoe wij 
kwalitatieve informatie verzamelden, hoe wij dit gebruikten om onze meetinstrumenten 
aan te passen aan de lokale context en hoe wij drie van onze instrumenten hebben 
gevalideerd. Psychisch welbevinden werd gemeten met de Self Reporting Questionnaire 
(SRQ-20), sociaal functioneren met een lokaal ontwikkelde vragenlijst, de Byumba Social 
Functioning Questionnaire (BSFQ), en sociaal kapitaal hebben we gemeten met een 
aangepaste versie van de verkorte Social Capital Assessment Tool (Short A-SCAT). 

Vooral het werk aan de Short A-SCAT geeft aan hoe, in een complexe socio-culturele 
setting als Rwanda, ogenschijnlijk voor de hand liggende en duidelijke concepten kun-
nen leiden tot verwarring en op verschillende manieren begrepen kunnen worden. Onze 
ervaring leert dat substantieel kwalitatief onderzoek essentieel is voor elke psychosociale 
of gezondheidsstudie, met name om instrumenten geschikt te maken voor een andere 
context dan waarvoor ze gemaakt zijn.

Hoofdstuk 3 evalueert de betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit (criterion validity) van 
het lokaal ontworpen instrument om sociaal functioneren te meten in Rwanda. Het 
instrument, de Byumba Social Functioning Questionnaire (BSFQ), werd vormgegeven 
volgens een goed beschreven methode voor cultuur-specifieke en sekse-specifieke vast-
stelling van functioneren. Om de criteriumvaliditeit vast te stellen, werd bij respon-
denten niet alleen de BSFQ afgenomen, maar ook vier schalen van de bekende Medical 
Outcomes Study’s 36-item Short-Form (SF-36). Deze vier schalen bevatten samen 19 
items die vergelijkbare domeinen van sociaal functioneren bevragen als de BSFQ, en ze 
laten sterke interne samenhang zien (internal consistency). Dit 19 items tellende instru-
ment werd de SF-19 genoemd en werd ook vertaald en aangepast voor gebruik in de 
lokale context.

De interne consistentie van de BSFQ bleek net acceptabel voor vrouwen en twijfel-
achtig voor mannen, terwijl de waarden voor de SF-19 goed tot uitmuntend waren. De 
uitkomsten (totaal scores) van de BSFQ lieten een sterk ‘floor effect’ zien, wat betekent 
dat er weinig variatie in lage scores was (veel mensen scoorden 0). De SF-19 liet meer 
variatie zien in de hele verdeling van scores. Deze resultaten geven aan dat de BSFQ niet 
zo goed functioneerde als verwacht en dat het niet zo’n geschikt instrument bleek om in 
onze context sociaal functioneren te meten. Mogelijk meet het beperkingen in dagelijkse 
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praktische activiteiten, maar niet de beperkingen die iemand kan hebben in de sociale 
betrokkenheid/deelname. En, terwijl mogelijke verschillen in sekse-specifieke rollen in 
ontwikkelingslanden als Rwanda niet worden erkend in de vragen van de SF-19, lijken 
alle items toepasselijk voor beide seksen. Dit hoofdstuk suggereert daarom dat het aan-
passen van de formuleringen in de 19 items voldoende compensatie kan bieden voor 
eventuele culturele ontoereikendheid voor de Rwandese context. 

impact van sociotherapie op sociaal functioneren

Een van de hoofdvragen van dit onderzoek was of sociotherapie effect had op het sociaal 
functioneren van de deelnemers. Zoals hierboven beschreven werd sociaal functioneren 
gemeten met de BSFQ en de SF-19. Hoofdstuk 3 beschrijft de validiteit van deze instru-
menten, maar beantwoordt niet de vraag of sociotherapie effect had op sociaal function-
eren. Daartoe hebben we aanvullende analyses gedaan en in tegenstelling tot onze ver-
wachting blijkt er geen significant effect van sociotherapie op sociaal functioneren vast 
te stellen te zijn (zie tabellen 1 en 2 in Hoofdstuk 8, Summary & Discussion). De SF-19 
deed het beter dan de BSFQ en liet meer variatie zien in totaalscores, maar toch kon ook 
dit instrument geen verandering in sociaal functioneren van respondenten meten. In de 
tabellen presenteren we de gemiddelde scores van de BSFQ en de SF-19 op de drie meet-
momenten van alle respondenten die drie keer geinterviewd zijn (experimentele groep 
versus controle groep), om te illustreren dat er geen significante verandering over de tijd 
te zien is voor sociaal functioneren. We laten de scores voor mannen en vrouwen apart 
zien, omdat de BSFQ verschilt voor mannen en vrouwen. In de tabellen is voor beide 
instrumenten en voor beide seksen wel enige variatie in de scores over de tijd te zien, 
maar geen van de veranderingen waren significant, noch tussen de eerste twee meetmo-
menten (T0) en (T1), noch tussen de laatste meetmomenten (T1) en (T2). 

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze uitkomsten. De eerste is dat sociotherapie 
wel degelijk effect had op sociaal functioneren, maar dat de meetinstrumenten die we 
gebruikt hebben niet voldoende presteerden om dit effect te meten. De tweede is dat de 
interventie duur niet lang genoeg was. Mogelijk is drie maanden deelname aan sociothe-
rapie niet voldoende om directe relaties met anderen in de omgeving te veranderen en 
zijn in deze context de mogelijkheden tot beïnvloeding van een deelnemer in zijn/haar 
dagelijkse activiteiten beperkt. 

In hoofdstuk 6 wordt een andere uitdrukking van sociaal functioneren, namelijk part-
ner geweld, behandeld. 

Hoofdstuk 4 betreft de validering van de Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) voor 
gebruik in Rwanda. De SRQ-20 is een door de WHO ontwikkeld instrument om op 
gemeenschapsniveau te screenen op mogelijke psychische problematiek. Wij wilden de 
SRQ-20 gebruiken om het effect van sociotherapie (zie hoofdstuk 5) op mentale gezond-
heid te meten. Daartoe moest de vertaling voldoen aan de validiteitscriteria voor cultuur-
specifiek gebruik. Bovendien moest het instrument longitudinale validiteit tonen om het 
voor effectmeting te kunnen gebruiken, iets wat voor de SRQ-20 nog nooit eerder was 
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vastgesteld. Wij toonden zowel de culturele als de longitudinale validiteit van de SRQ-
20 in de Rwandese taal aan. De aangetoonde longitudinale validiteit van het instrument 
heeft naast onze voorgenomen effect studie een algemeen belang: interventie-effecten 
worden meestal vastgesteld door symptomen te meten van specifieke psychiatrische 
diagnosen, terwijl er wereldwijd consensus ontstaan is dat deze, in post-conflict con-
texten, slechts van relatieve betekenis zijn. Effecten blijken nu ook gemeten te kunnen 
worden met een instrument dat de meer algemene psychische toestand vastlegt, de veel 
gebruikte SRQ-20.

Hoofdstuk 5 beschrijft onze studie om, met behulp van de nu lokaal gevalideerde SRQ-20, 
in noordelijk Rwanda het effect vast te stellen van sociotherapie op mentale gezondheid. 
Het betrof een gecontroleerde studie, met drie meetmomenten: voorafgaand aan en direct 
na deelname aan de serie groepsbijeenkomsten, en bij follow-up na acht maanden. De 
controlegroep bestond uit inwoners van de regio die niét deelnamen aan sociotherapie. 
Ondanks dat sociotherapie primair gericht is op sociale binding, bleek er ook een signifi-
cant gunstig effect te zijn op de psychische toestand: de gemiddelde SRQ-20 score van de 
experimentele groep daalde met 2.3 punten (p=0.033). Dit effect zette zich voort bij fol-
low-up na acht maanden. De gemiddelde score van vrouwen in de experimentele groep 
die bij de nul-meting boven het plaatselijk vastgestelde cut-off punt scoorden, daalde 
met 4.8 punten naar onder cut-off (p<0.001), een klinisch relevante bevinding. Dit is de 
eerste gecontroleerde studie in de geschiedenis naar het effect van een grootschalige psy-
chosociale interventie op gemeenschapsniveau in een post-conflict gebied.

Hoofdstuk 6 geeft informatie over partnergeweld (intimate partner violence (IPV)) in 
Rwanda na de genocide. Verschillende studies in westerse, maar ook in niet-westerse 
landen, hebben een significant verband laten zien tussen IPV gericht tegen vrouwen en 
hun mentale gezondheid. In post-conflict gebieden ligt deze relatie tussen IPV and men-
tale gezondheid waarschijnlijk wat ingewikkelder, omdat de gehele populatie al zoveel 
geweld heeft meegemaakt. In deze cross-sectionele  studie (d.w.z.: met een eenmalige 
meting) onder bewoners van Byumba (alle getrouwde respondenten aan het begin van 
de studie) onderzochten we het verband tussen IPV en veel voorkomende psychische 
problemen (common mental disorders (CMD)); specifieker keken we ook naar gedachten 
aan suïcide. We gebruikten het concept "wederzijds partner geweld” waarbij we keken 
naar het verband tussen IPV en CMD bij slachtoffers van partnergeweld, daders en zij die 
aangaven beide te zijn. Symptomen die wijzen op CMD werden vastgelegd met de Self-
Reporting Questionnaire (SRQ-20); fysiek partner geweld werd gemeten met de Conflict 
Tactics Scale, Short Version (CTS2S). Onze bevindingen suggereren dat gerapporteerd 
IPV verband houdt met CMD en gedachten aan suïcide. Mensen die aangaven dader èn 
slachtoffer te zijn van partnergeweld, of alleen dader, leken meer psychische problemen 
te melden dan slachtoffers en zij die helemaal geen IPV meldden. In een post-conflict 
situatie zouden daders van partner geweld dus evenveel of zelfs meer psychische proble-
men kunnen ervaren dan slachtoffers. Om de complexe relatie tussen mentale gezond-
heid en partnergeweld te verhelderen is longitudinaal onderzoek nodig, vooral wanneer 
de bevindingen ook verband kunnen houden met andere vormen van geweld die men in 
het verleden heeft meegemaakt.  



155

Hoofdstuk 7 beschrijft de zoektocht naar verbanden tussen sociaal kapitaal en mentale 
gezondheid in onze onderzoekspopulatie. Tot op heden laten reviews niet afdoende 
resultaten zien over de relatie tussen sociaal kapitaal en mentale gezondheid.  Bewijs dat 
sociaal kapitaal doelbewust bevorderd kan worden is schaars, terwijl het concept veelal 
wel een belangrijke plaats inneemt in het sociale- en gezondheidsbeleid. Er wordt gesug-
gereerd dat stimuleren van het sociaal kapitaal in post-conflict gebieden herstel van de 
samenleving kan beinvloeden, zowel via het vergroten van de sociale samenhang als 
door het verbeteren van de mentale gezondheid. Echter, de weinige onderzoeken die zich 
richten op ‘community’ interventies en sociaal kapitaal hebben zich verlaten op cross-
sectionele studies. Onze longitudinale studie onderzocht of sociotherapie elementen van 
sociaal kapitaal bevordert, en welke van deze elementen heilzaam/belangrijk zijn voor 
mentale gezondheid. Mentale gezondheid werd gemeten met de SRQ-20, en om sociaal 
kapitaal te meten werd de verkorte versie van de Adapted Social Capital Assessment Tool 
(Short A-SCAT) gebruikt. Deze werd verder aangepast voor lokaal gebruik. We maakten 
gebruik van een moderne statistische analysemethode, een latent groeimodel (lgm), om 
te bekijken of de effecten van sociotherapie op mentale gezondheid en op sociaal kapi-
taal samenhingen. We richtten de aandacht op drie elementen van sociaal kapitaal, nl. 
cognitief sociaal kapitaal (gevoel erbij te horen/thuis voelen, vertrouwen en veiligheid), 
steun (ontvangen van groepen of van individuen), en actief burgerschap (civic participa-
tion) (samenwerking met mensen uit eigen omgeving, communiceren met lokale leiders, 
deelname aan verkiezingen). Zowel mentale gezondheid als actief burgerschap verbeter-
den over de tijd in de interventiegroep, maar niet in de controle groep. Terwijl er bij de 
beginmeting wel een correlatie was tussen mentale gezondheid en actief burgerschap, 
bleken de veranderingen over de tijd niet significant samen te hangen. Cognitief sociaal 
kapitaal en steun lieten geen consistente verandering zien. Concluderend bevorderde 
sociotherapie zowel de mentale gezondheid als één element van sociaal kapitaal, namelijk 
actief burgerschap, maar in onze onderzoeksgroep leken beide effecten onafhankelijk van 
elkaar op te treden. 

conclusies

Dit proefschrift beschrijft maten (meetinstrumenten) en uitkomsten van een kwantita-
tief, longitudinaal onderzoek naar sociotherapie, uitgevoerd in Byumba (Gicumbi),  een 
noordelijke provincie in Rwanda. Er werd veel tijd en aandacht besteed aan het passend 
maken van de interventie en de meetinstrumenten aan de lokale context. 

Dit onderzoek in Byumba vormt een toevoeging aan het wetenschappelijke bewijs 
onder psychosociale interventies voor niet-westerse overlevenden van systematisch 
geweld. Tot nu toe lag de nadruk van wetenschappelijke studies naar het mentale wel-
zijn van oorlogsgetroffen populaties op diagnoses als posttraumatische stressstoornis en 
depressie, en waren desbetreffende interventies steeds gericht op dergelijke specifieke 
aspecten van mentale gezondheid. Dit project is grensverleggend omdat het de effecten 
van een aanpak onderzoekt die primair gericht is op sociale verbondenheid en tegelijker-
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tijd beoogt het psychisch welzijn te vergroten. De aanpak, sociotherapie, richt zich op 
sociale en gedragsmatige aspecten, niet op individuele ziektebeelden.   

Er kunnen twee belangrijke conclusies uit dit werk worden getrokken. Ten eerste is 
gebleken dat sociotherapie de mentale gezondheid van deelnemers gunstig beïnvloedt. 
We hebben laten zien dat het mogelijk en cultureel passend is om in Rwanda een groot-
schalige psychosociale interventie in te voeren, die primair sociale re-integratie als doel 
heeft, en niet gericht is op het herstel van psychiatrische stoornissen. Echter, we vin-
den een duidelijk effect voor vrouwen, niet voor mannen. Dit zou kunnen betekenen dat 
de interventie mannen niet bereikte, of dat de uitkomsten voor mannen niet adequaat 
gemeten konden worden, of allebei. Mogelijk hebben mannen een andere aanpak nodig 
in een context als Rwanda, waar het bekend is dat mannen hun problemen en gevoelens 
meestal binnen houden. In toekomstige studies zou rekening moeten worden gehouden 
met dergelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, en zou de geschiktheid van inter-
venties voor beide seksen apart moeten worden vastgesteld. 

Ten tweede hebben we een bijdrage geleverd aan de bestaande kennis over sociaal 
kapitaal en de relatie daarvan met mentale gezondheid. Kwalitatief onderzoek stelt 
ondubbelzinnig een heilzaam effect vast van de interventie op sociaal kapitaal. Onze 
kwantitatieve data wijzen eveneens op een positief effect, en wel van één specifiek ele-
ment van sociaal kapitaal, namelijk actief burgerschap (civic participation). 

Ook al hebben we geen indicatie dat de uitkomsten op mentale gezondheid en actief 
burgerschap verband met elkaar houden, eerdere studies suggereren zo’n verband wel. 
Of dit nu wel of niet zo is, uit ons werk kan worden geconcludeerd dat interventies in en 
door de gemeenschap die als doel hebben sociaal kapitaal te verhogen, mogelijk ook de 
mentale gezondheid positief beinvloeden, en daarom heel geschikt zijn om in post-con-
flict situaties in te zetten. Voorlopig zal men in elke post-conflict setting dié elementen 
van sociaal kapitaal moeten identificieren die samenhangen met mentaal welzijn, waarna 
vervolgens een interventie in de gemeenschap specifiek op die elementen kan worden 
gericht. 

Het sociotherapie programma in Rwanda kan als voorbeeld dienen van een succesvolle 
psychosociale interventie; het is de eerste dergelijke interventie die duizenden begunstig-
den heeft bereikt, met bewezen effectiviteit op de mentale gezondheid en op sociaal kapi-
taal. Deze uitkomsten kunnen grote implicaties hebben voor toekomstig beleid en pro-
gramma’s in post-conflict gebieden. 


