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Nederland is al eeuwen lang één van de Europese landen die veel immigranten aantrekt 
of juist doelbewust deze mensen naar het land haalt. In 2011 bestond 20.6 % van de 
Nederlandse bevolking uit etnische minderheden, waarvan 9.2 % westerse en 11.4 % 
niet-westerse immigranten. Van de niet-westerse immigranten is 18.7% van Marokkaanse 
afkomst, 355.883 inwoners of 2.1% van de totale Nederlandse bevolking (CBS, 2011). De 
eerste Marokkaanse immigranten zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw naar Nederland 
gekomen, meestal vanuit het Rif gebergte, bijna allemaal moslim en grotendeels analfabeten. 
Opleiding en inkomensniveau van Marokkanen ligt net als bij andere immigranten lager dan 
dat van autochtone Nederlanders. Psychiatrische ziektes zijn nog altijd taboe binnen vele 
Marokkaanse families en velen kiezen er bij problemen voor om eerst naar een inheemse 
genezer te gaan teneinde de klachten te verminderen. 
Er wordt vaak verondersteld dat immigratie een bron van stress is en dat deze stress de oorzaak 
is van de veel voorkomende psychische problemen bij immigranten. Er is verder weinig 
twijfel dat immigranten vaker geconfronteerd worden met armoede, huisvestingsproblemen, 
werkloosheid en discriminatie. Maar zoals bekend zijn nationale studies die immigranten 
- vooral niet westerse - includeren, relatief nieuw en de bevindingen over het effect van 
immigratiestress op de geestelijke gezondheid zijn niet consistent. Dit neemt niet weg dat 
er wel verontrustende berichten zijn wat betreft emotionele en gedragsproblemen en het 
drugsgebruik bij jeugdige immigranten in Nederland. 
Cultuur, etniciteit en sociaaleconomische positie zijn belangrijke begrippen die wereldwijd 
niet genoeg aandacht krijgen in epidemiologische onderzoeken. De laatste decennia is 
er vooral vanuit Engeland onderzoek gedaan naar de hoge incidentie van psychotische 
stoornissen en vooral schizofrenie onder verschillende groepen immigranten. In het verlengde 
daarvan zijn er ook in onderzoeken met een vergelijkbare methodologie in Nederland 
verontrustend hoge incidentiecijfers voor schizofrenie bij Marokkaanse, Surinaamse en 
later bij Turkse immigranten gerapporteerd. Opvallend is dat  dit niet geval lijkt te zijn voor 
stemmingsstoornissen bij dezelfde immigrantengroep in Nederland. 
Het is belangrijk dat de onderzoekers bij veel van de studies over psychotische stoornissen 
er voor kiezen om de etnische achtergrond van de patiënten niet te kennen om zodoende de 
diagnose zo zuiver mogelijk te kunnen stellen. De gebruikte vragenlijsten kennen ook geen 
aanpassingen om deze enigszins voor de culturele achtergrond van de patiënten geschikt dan 
wel meer begrijpelijk te maken.
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In dit proefschrift wordt de invloed van een cultureel sensitieve procedure onderzocht bij 
de vaststelling van de diagnose psychotische stoornis en vooral schizofrenie bij eerste en 
tweede generaties Marokkaanse immigranten wonende in Utrecht die vanwege een eerste 
psychose hulp hebben gezocht bij één van de geestelijke gezondheidszorg instanties in 
Utrecht. Eén van de belangrijkste hypothesen in de huidige studie is dat culturele verschillen 
in de presentatie van emotionele toestanden en psychiatrische symptomen de hoge 
incidentiecijfers van schizofrenie onder niet-westerse immigranten in Europa en Marokkanen 
in Nederland kunnen verklaren. Daartoe hebben wij de incidentiecijfers voor Marokkaanse 
en Nederlandse patiënten met elkaar vergeleken op basis van twee interviews: een standaard 
semi-gestructureerd interview (CASH) en een aangepaste versie van dit interview met 
bijbehorende cultuur-specifieke instructies (CASH-CS). Een onderliggend doel is daarbij om 
op basis van de resultaten meer inzicht te krijgen in de invloed van een cultuursensitieve blik 
naar klachten, klinisch beeld, en diagnose bij patiënten uit andere culturen. 

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding, waarin behalve een beeld van de geestelijke 
gezondheid van Marokkanen in Nederland, de etiologie en epidemiologie van schizofrenie 
besproken worden. De definitie van schizofrenie en de kritische meningen daarover 
worden besproken waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beschrijving en betekenis 
van belangrijke termen als ras, etniciteit en sociale achterstand. Als achtergrond van onze 
studie is een overzicht gemaakt van de verschillende onderzoeken over de incidentie van 
schizofrenie onder immigranten in verschillende landen. Hierbij wordt ook de methodologie 
van deze onderzoeken weergegeven. Ook worden de verschillende mogelijke hypotheses 
besproken die de vaak gemelde verhoogde incidentie van schizofrenie onder immigranten 
kunnen verklaren. Verder wordt de mogelijkheid van misdiagnose van schizofrenie onder  
immigranten uitgebreider beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt de procedurele validiteit van een gestandaardiseerd instrument voor 
de diagnose van psychotische stoornissen in Marokko beschreven. In Casablanca, Marokko, 
zijn 29 patiënten met een psychotische stoornis of een stemmingsstoornis met behulp 
van de Comprehensive Assessment of Symptoms and History (CASH) en de aangepaste 
cultuur-sensitieve versie ervan (CASH-CS) geïnterviewd. De vergelijking is gedaan op 
basis van deze twee versies van CASH en een onafhankelijke klinische diagnose gesteld 
door lokale psychiaters. Opvallend was dat de overeenstemming tussen CASH-CS en de 
gestelde klinische diagnose door de Marokkaanse psychiaters zeer hoog was, terwijl de 
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overeenstemming tussen de standaard CASH en klinische diagnose door de Marokkaanse 
psychiaters laag was. De resultaten van onze studie laten zien dat het standaard interview 
(CASH) dat vaker in internationale incidentie studies is gebruikt sensitief lijkt te zijn op de 
positieve symptomen van psychose maar niet specifiek genoeg is. Dit kan een bron zijn van 
overmatige registratie van positieve symptomen en kan daardoor een verhoogde kans op 
een misdiagnose van psychotische stoornissen in internationale studies opleveren. In deze 
studie concluderen wij dat  een standaard instrument voor de beoordeling van een psychose 
zoals de CASH een bron van culturele misinterpretatie van de symptomen kan worden. Deze 
studie laat zien dat het weglaten van alle verwijzingen naar de culturele achtergrond van de 
patiënt om culturele bias voorkomen, zoals het geval was in meerdere incidentie studies in 
Nederland in Engeland, een bron van etnisch-culturele bias kan worden. Meer aandacht en 
kennis van de emotie en culturele achtergrond van de patiënten is nodig om tot een correcte 
interpretatie van de geobserveerde symptomen te komen en om een valide diagnose te 
stellen in toekomstige epidemiologische studies over de incidentie van schizofrenie onder 
verschillende groepen van de immigranten. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de incidentiestudie van schizofrenie onder 
Marokkanen en autochtone Nederlanders in Utrecht gepresenteerd. Het voorkomen van 
schizofrenie en andere psychotische stoornissen wordt vergeleken tussen autochtone 
Nederlandse patiënten en Marokkaanse patiënten die in Utrecht voor het eerst in hun leven 
hulp hebben gezocht vanwege het vermoeden van een psychose. Deze patiënten zijn twee 
keer geïnterviewd, één keer met de CASH en een keer met CASH-CS. Het risico om vanwege 
de verdenking van een psychose in contact te komen met de geestelijke gezondheidszorg 
was onder Marokkanen 5.6 keer zo groot als bij Nederlanders. De kans op een psychotische 
stoornis in het algemeen en van schizofrenie in het bijzonder bleek bij gebruik van de 
standaard versie van CASH onder Marokkanen significant hoger te liggen dan bij autochtone 
Nederlanders (psychose: RR=7.9; schizofrenie: RR=7.8). Bij gebruik van de CASH-CS was 
het verschil in het risico voor psychose en voor schizofrenie tussen autochtone Nederlanders 
en Marokkaanse Nederlanders veel kleiner en voor schizofrenie was dit verschil niet langer 
significant (psychose: RR= 4.2; schizofrenie: RR= 1.5). In dit verband is het van belang te 
melden dat wij bij de diagnose psychotische stoornissen ook depressie en bipolaire stoornissen 
met psychotische kenmerken geïncludeerd hebben. Dit om het onderzoek vergelijkbaar te 
maken met eerdere studies. Verrassend voor ons was dat gedurende de twee jaar inclusie 
van deze incidentiestudie geen tweede generatie Marokkaanse patiënten zijn aangemeld bij 
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het aanmeldpunt. Dit was onafhankelijk van de diagnostische procedure. In Utrecht kon de 
uiterst hoge RR van 9.3 (95% CI 3.7- 23.4) voor de tweede generatie Marokkaanse patiënten, 
zoals deze eerder gerapporteerd werd in den Haag, dus niet bevestigd worden. Dit kan niet 
verklaard worden door het aantal tweede generatie Marokkaanse personen in Utrecht, dat 
ongeveer twee keer zo hoog was als in Den Haag. 

In hoofdstuk 4, hebben wij de voorspellende validiteit van de cultuursensitieve diagnostische 
procedure (CASH-CS) vergeleken met de standaard diagnostische procedure (CASH). Bij 
gebrek aan een gouden standaard is een follow-up studie de meest aangewezen mogelijkheid 
om dit te onderzoeken. In dat kader hebben wij de stabiliteit van de diagnose en het beloop 
van de ziekte na 30 maanden bekeken. Alle Marokkaanse deelnemers en een gelijk aantal 
autochtone Nederlandse patiënten werd gevraagd om deel te nemen aan de follow-up studie. 
Deze patiënten zijn ongeveer 2,5 jaar na het eerste diagnostische gesprek geïnterviewd met 
het standaard diagnostische interview, de CASH-UP. Om niet alleen naar het subjectieve 
niveau van de symptomen te kijken zijn ook het psychosociale functioneren, de medicatie 
en de mogelijke opnameduur in acht genomen. Om de patiënten die in remissie waren niet 
als zonder diagnose te classificeren, is de follow-up diagnose gebaseerd op de combinatie 
van de uitkomst van het gestructureerde interview CASH-UP en de geregistreerde klinische 
informatie gedurende de gehele follow-up periode. Voor zover bekend dit is de eerste follow 
up studie die het belang van een systematische toepassing van de principes van een cultureel 
sensitieve diagnostische procedure beoordeelt en deze uitkomsten vergelijkt met de resultaten 
van een standaard diagnostische procedure bij een eerste psychose. 
Diagnostische stabiliteit was volgens de CASH voor de autochtone Nederlanders hoog (92%) 
maar voor de Marokkaanse patiënten opvallend laag (27%), terwijl de diagnostische stabiliteit 
volgens de CASH-CS hoog was voor zowel de Marokkaanse (85%) als de autochtone 
Nederlandse patiënten (81%). Marokkaanse patiënten die volgens de CASH een diagnose 
schizofrenie hadden, hadden een significant betere prognose (meer sociale contacten, beter 
algemeen psychosociaal functioneren, minder gebruik van antipsychotica, minder positieve 
symptomen, minder onvrijwillige opnames en vaker klachten in remissie) in vergelijking met 
autochtone Nederlandse patiënten, terwijl de prognose van schizofrenie volgens de CASH-CS 
zeer vergelijkbaar was voor beide groepen patiënten. Wanneer wij de prognose Marokkaanse 
en Nederlandse patiënten die volgens beide interviews geen schizofrenie hadden vergeleken 
waren de verschillen in uitkomst tussen beide interviews zeer gering. 
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Deze bevindingen worden bevestigd wanneer wij de prognose na 30 maanden voor de beide 
groepen patiënten met een geen schizofrenie diagnose volgens CASH en CASH-CS met elkaar 
vergelijken. Marokkaanse patiënten hebben een enigszins betere prognose. Dit is opvallend 
omdat de groep Marokkaanse patiënten die volgens de CASH-CS geen schizofrenie diagnose 
hadden vele Marokkaanse patiënten includeerde die volgens de standaard CASH wel de 
diagnose schizofrenie hadden gekregen. Deze bevindingen laten zien dat cultuur sensitive 
diagnostiek bij Marokkaanse patiënten een betere stabiliteit en een betere vooruitlopende 
validiteit laat zien in vergelijking met een standaard diagnostische procedure. Nu deze 
bevindingen de validiteit van de CASH-CS voor Marokkaanse patiënten boven de CASH 
bevestigen, kan de validiteit van de standaard CASH onder Marokkaanse patiënten betwijfeld 
worden.  Deze bevindingen bevestigen onze twijfels wat betreft de validiteit van de eerdere 
studies die een verhoogde incidentie van schizofrenie onder immigranten met het gebruik 
van standaard diagnostische procedures gerapporteerd hebben.  

In hoofdstuk 5 hebben wij het symptoomprofiel onder Marokkaanse patiënten en autochtone 
Nederlandse patiënten vergeleken aan de hand van het CASH en het CASH-CS interview. 
In deze exploratieve studie, waarin alle 26 Marokkaanse patiënten en evenveel autochtone 
Nederlandse patiënten werden geïncludeerd, hebben wij de patiënten twee keer geïnterviewd: 
één keer met CASH en één keer met CASH-CS. De interviewers van beide vragenlijsten 
waren blind voor de resultaten van de andere groep. De studie laat zien dat bij de Nederlandse 
patiënten het symptoomprofiel volgens CASH en de CASH-CS zeer vergelijkbaar is, terwijl 
het symptoomprofiel volgens de CASH en de CASH-CS bij de Marokkaanse patiënten 
heel verschillend is met meer depressie symptomen (+23%) en meer manische symptomen 
(+30%) en met minder wanen (-31%) en minder hallucinaties (-23%) wanneer de CASH-CS 
was gebruikt.  Deze resultaten suggereren dat de eerder bij andere auteurs gerapporteerde 
hoge incidentie cijfers van schizofrenie onder Marokkanen in ieder geval gedeeltelijk het 
gevolg kunnen zijn van een fout negatieve diagnose van stemmingsstoornissen en van een 
fout positieve diagnose van psychotische stoornissen. 

In hoofdstuk 6 worden de bevindingen samengevat en geïntegreerd. De bevindingen van 
de uitgevoerde studies laten het belang zien van cultuur-specieke diagnostiek voor het 
doen van epidemiologisch onderzoek, maar ook voor de behandeling van patiënten. De 
bevindingen roepen ernstige vragen op ten aanzien van de geldigheid van de gerapporteerde 
hoge cijfers van schizofrenie onder immigranten in studies die gebruik hebben gemaakt 
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van niet gevalideerde, niet cultuur-sensitieve interviews. De bevindingen, geven ook aan 
dat er ernstige fouten gemaakt kunnen worden bij de diagnostiek en behandeling van niet-
autochtone patiënten met psychische klachten, waardoor de prognose negatief kan worden 
beïnvloed. De resultaten van de hier gerapporteerde studies maken duidelijk hoe belangrijk 
het is om bij de diagnostiek en behandeling van patiënten rekening te houden met hun etnisch-
culturele achtergrond. Hulpverleners zullen daarin getraind en begeleid moeten worden.


