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Samenvatting  

Inleiding 

In Nederland is met verschillende initiatieven geprobeerd de gezondheidszorg aan 

mensen van niet-Nederlandse herkomst te verbeteren. Een systematische ontwikkeling 

van evidence-based cultureel competente zorg kan deze praktijk ondersteunen. De 

studies in dit proefschrift zetten een aantal stappen van zo’n systematische ontwikkeling, 

waaronder de operationalisatie van het concept cultureel competente zorg en de 

toepassing van dit concept in de medische praktijk en het medisch onderwijs. 

De gezondheidszorg moet om kunnen gaan met de grote diversiteit in 

patiëntenpopulaties in de huidige Nederlandse samenleving. Etnische diversiteit van 

patiënten speelt op verschillende manieren een rol in de zorg. Er zijn veel knelpunten 

aangetoond tussen zorgverleners en patiënten van niet-Nederlandse herkomst. 

Communicatieproblemen springen het meest in het oog; deze kunnen ontstaan door 

taalbarrières, sociaal-culturele verschillen in modellen voor de verklaring van ziekte, en 

lage gezondheidsvaardigheden. Ook stereotypering en vooringenomenheid (ook wel 

‘bias’ genoemd) kunnen invloed hebben op het zorgproces.  

Culturele competentie wordt beschouwd als een strategie die het proces van zorg 

aan patiënten uit diverse etnische groepen kan verbeteren. Culturele competentie op 

het niveau van individuele zorgverleners wordt meestal gedefinieerd als de kennis, 

attitudes en vaardigheden die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen aan een 

etnisch diverse patiëntenpopulatie. Het medisch onderwijs biedt de gelegenheid om alle 

artsen voor te bereiden op adequate zorgverlening aan etnisch diverse 

patiëntenpopulaties. Echter, onderwijs in culturele competenties is nog niet structureel 

geïmplementeerd in het medische curriculum. Naast culturele competentie op het 

niveau van individuele zorgverleners onderscheiden we ook culturele competentie op 

het niveau van zorgorganisaties. Door het implementeren van specifiek beleid en 

aandacht in het management kunnen zorgorganisaties hun toegankelijkheid verbeteren 

en voorwaarden scheppen voor individuele zorgverleners om cultureel competente zorg 

te verlenen. 

De doelen van dit proefschrift zijn het operationaliseren van het concept culturele 

competentie op het niveau van individuele zorgverleners en op het niveau van 

zorgorganisaties en inzicht geven in de toepassing van het concept culturele competentie 

in de medische praktijk en het medisch onderwijs. De onderzoeken zijn verdeeld in drie 

thema’s, namelijk: 

I. Culturele competentie op het niveau van individuele zorgverleners 

II. Culturele competentie in medisch onderwijs 
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III. Culturele competentie op het niveau van zorgorganisaties 

Culturele competentie op het niveau van individuele zorgverleners. 

Het doel van de eerste drie studies is het operationaliseren van het brede concept 

van culturele competentie in specifieke competenties. Meer specifiek is het doel om het 

algemene idee te vertalen naar een concept dat bruikbaar is in de medische praktijk en 

in het medisch onderwijs; voor verschillende zorgcontexten en voor verschillende typen 

patiënten. In hoofdstuk 2 hebben we een conceptueel raamwerk ontwikkeld van de 

culturele competenties van individuele zorgverleners. Het raamwerk is gebaseerd op 

persoonlijke interviews met patiënten en artsen en op de literatuur. De onderzoeksvraag 

was: 

Welke culturele competenties hebben zorgverleners nodig om kwalitatief goede zorg 

te verlenen aan een etnisch diverse patiëntenpopulatie? 

In het raamwerk onderscheiden we de volgende culturele competenties: kennis van 

epidemiologie van ziekten en verschillende effecten van behandeling in verschillende 

etnische groepen; bewustzijn van de manier waarop cultuur invloed kan hebben op 

individueel gedrag en ideeënvorming; bewustzijn van de sociale context waarin 

specifieke etnische groepen leven; bewustzijn van je eigen vooroordelen en neiging tot 

stereotypering; vaardigheid in het overbrengen van informatie op een voor de patiënt 

begrijpelijke manier en om externe hulp te gebruiken indien nodig (bijvoorbeeld 

gekwalificeerde tolken); en de vaardigheid om flexibel en creatief om te gaan met 

nieuwe situaties. De resultaten van deze studie laten zien dat bij het leveren van goede 

kwaliteit van zorg veel meer dimensies een rol spelen dan alleen de culturele dimensie. 

De meeste culturele competenties benadrukken een specifiek aspect van een meer 

algemene competentie die van extra belang is in de omgang met patiënten uit diverse 

etnische groepen.  

Hoofdstuk 3 richt zich op culturele competentie in de pediatrische astmazorg. In dit 

hoofdstuk exploreerden we de mechanismen die het zorgproces voor kinderen van niet-

Nederlandse herkomst met astma kenmerkten en de culturele competenties die daaruit 

voortkwamen. Voor deze studie hebben we semi-gestructureerde interviews met 

kinderartsen en verpleegkundigen in drie ziekenhuizen gehouden. De onderzoeksvraag 

was: 

Welke mechanismen karakteriseren het zorgproces voor patiënten met een niet-

Nederlandse herkomst, en welke competenties komen daaruit voort? 

Onze respondenten benoemden therapieontrouw als het centrale knelpunt in de 

astmazorg. De culturele competenties die we vonden waren: vaardigheid in het 

toepassen van patiëntgerichte communicatie bij het geven en verkrijgen van informatie; 

bewustzijn van verschillende ziektepercepties en de vaardigheid om daar effectief over 
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te communiceren; de vaardigheid in het effectief omgaan met een taalbarrière en met 

lage gezondheidsvaardigheden van patiënten; en de vaardigheid in een interculturele 

context te reflecteren op je eigen achtergrond en stereotypen. Hoewel we ons in deze 

studie specifiek hebben gericht op de context van de pediatrische astmazorg zijn de 

competenties die we vonden vergelijkbaar met de algemene culturele competenties die 

we in het raamwerk van hoofdstuk 2 presenteerden. Als zorgverleners zich verder 

zouden bekwamen in de vaardigheden voor het verlenen van patiëntgerichte zorg 

zouden hun culturele competenties al een stuk beter worden. Patiëntgerichte 

zorgverlening wordt op dit moment als norm beschouwd in het medisch onderwijs. Dit 

versterkt de hypothese dat de meeste culturele competenties nadere specificaties zijn 

van algemene competenties die zorgverleners al behoren te bezitten. Deze studie laat 

ook zien dat zorgverleners niet altijd bewust de mechanismen herkennen die kunnen 

leiden tot tekortkomingen in cultureel competente astmazorg aan kinderen van niet-

Nederlandse herkomst, zoals de nadruk op communicatie vanuit een biomedisch 

perspectief en het gebruik van informele tolken. Het gevolg is dat zorgverleners zich 

onvoldoende bewust zijn van hun leerbehoeften op dit gebied. 

Hoofdstuk 4 beschrijft culturele competentie in een specifieke zorgsetting: de 

zorgverlening aan asielzoekers die in een asielzoekerscentrum wonen in afwachting van 

de beslissing over een verblijfsvergunning. In deze studie exploreerden we de culturele 

competenties die belangrijk worden gevonden door praktijkverpleegkundigen die 

werken met asielzoekers. Voor deze studie maakten we gebruik van een survey met 

open vragen en groepsinterviews. Onze onderzoeksvraag was: 

Welke culturele competenties zijn, volgens praktijkverpleegkundigen die werken met 

asielzoekers, specifiek van belang in de medische zorg voor asielzoekers? 

In deze bijzondere medische context vonden we meer specifieke uitwerkingen van 

algemene culturele competenties uit het raamwerk van Hoofdstuk 2, namelijk: kennis 

van de politieke context in het land van herkomst; kennis over veel voorkomende ziekten 

in het land van herkomst; kennis van de invloed van het vluchteling-zijn op gezondheid; 

bewustzijn van de juridische context in het gastland; vaardigheid in het omgaan met 

traumatische ervaringen van asielzoekers en vaardigheid in het uitleggen van het 

gezondheidszorgsysteem in het gastland. Meer algemene culturele competenties die 

praktijkverpleegkundigen belangrijk vonden, waren: bewustzijn van de manier waarop 

cultuur invloed kan hebben op individueel gedrag en ideeënvorming; bewustzijn van je 

eigen vooroordelen en neiging tot stereotypering; vaardigheid in het overbrengen van 

informatie op een voor de patiënt begrijpelijke manier en om externe hulp te gebruiken 

indien nodig (bijvoorbeeld gekwalificeerde tolken); en de vaardigheid om flexibel en 

creatief om te gaan met nieuwe situaties. De specifieker uitgewerkte competenties 



Samenvatting  175 

hadden betrekking op de bijzondere en vaak moeilijke migratiegeschiedenis van 

asielzoekers en de unieke omstandigheden waarin deze patiëntengroep woont in 

Nederland. Bij het verlenen van zorg aan een dergelijke specifieke patiëntengroep blijkt 

het noodzakelijk te zijn om de algemene culturele competenties zoals beschreven in het 

raamwerk verder uit te werken voor de specifieke zorgcontext. 

Culturele competentie in medisch onderwijs 

In dit deel van het proefschrift verleggen we de focus van de operationalisatie van 

het concept culturele competentie op het niveau van individuele zorgverleners naar de 

ontwikkeling, inhoud en meting van culturele competenties in het medisch onderwijs. In 

hoofdstuk 5 evalueerden we twee medische curricula, door de culturele competenties te 

meten van medisch studenten en jeugdartsen die een groot deel van die curricula 

hadden doorlopen. We beschreven de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument voor 

culturele competentie en lieten zien hoe de resultaten van de meting gebruikt kunnen 

worden om de ontwikkeling van een onderwijsprogramma over culturele competenties 

te ondersteunen. De onderzoeksvraag was: 

Wat zijn de uitkomsten van een culturele competentie meting in een groep studenten 

en artsen? Wat is de associatie tussen de eigen inschatting van algemene culturele 

competentie en gemeten kennis, reflectievaardigheden en consultvoering? En in welke 

mate zijn de resultaten van deze meting behulpzaam bij het ontwikkelen van een 

onderwijsprogramma over culturele competenties? 

We vonden dat onze respondenten gemiddeld laag scoorden op algemene kennis en 

kennis over tolken, terwijl ze hoger scoorden op reflectievaardigheden. Het zelf-

gerapporteerde consultgedrag was matig in overeenstemming met cultureel-

competente consultvoering voor het exploreren van het patiëntenperspectief en voor 

wat betreft het omgaan met patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. De score op 

het exploreren van de sociale context van patiënten was gemiddeld laag. Gebaseerd op 

deze resultaten concludeerden we dat de ontwikkeling van het curriculum zich zou 

moeten richten op het verhogen van kennis en het verbeteren van consultgedrag. We 

vonden een zwakke associatie tussen zelf-ingeschatte culturele competentie en de 

gemeten kennis, reflectievaardigheden en consultvoering. Het meten van culturele 

competentie met dit instrument maakte het mogelijk om hiaten in onderwijs over 

culturele competenties te identificeren in de huidige curricula van deze respondenten. 

De studie in hoofdstuk 6 richtte zich op het ontwikkelen van onderwijs over culturele 

competenties. We beschrijven aanbevelingen voor de ontwikkeling van training in 

cultureel competente medische communicatie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 

een survey onder experts op het gebied van diversiteit in medisch onderwijs. De 

onderzoeksvraag was: 



176 Cultural competence and diversity responsiveness: how to make a difference in healthcare? 

Welke aanbevelingen kunnen volgens experts op het gebied van diversiteit in het 

medisch onderwijs worden gegeven voor de ontwikkeling van training voor medische 

studenten in communicatie met patiënten van etnisch diverse herkomst? 

De aanbevelingen die naar voren kwamen, waren:  

- Verplicht onderwijs over cultureel competente communicatie; 

- Docenten stimuleren bewustwording van persoonlijke vooringenomenheid en een 

open houding bij studenten; 

- Onderwijs in de drie kerncommunicatievaardigheden (luisteren, exploreren, 

checken); 

- Oefenen met een professionele tolk als standaard onderdeel van het curriculum; 

-  Onderwijs over kennisaspecten richt zich op mechanismen die relevant zijn voor 

verschillende etnische groepen; 

- Studenten kunnen verschillende ervaringen opdoen in een veilige omgeving; 

- Alle betrokkenen bij dit onderwijs zijn zich bewust van de valkuil van stereotypering. 

Onderwijs in communicatievaardigheden voor consultvoering met etnisch diverse 

patiënten kan niet los staan van attitudeonderwijs of onderwijs over kennis aspecten. 

Vergelijkbaar met onze studie over de astmazorg (hoofdstuk 3), zijn de door de 

respondenten gedeelde ideeën over de inhoud van communicatietraining in lijn met 

algemene benaderingen voor patiëntgerichte communicatie. Echter, de potentiële 

complexiteit van communicatie met een etnisch diverse patiëntenpopulatie vereisen 

expliciete vaardigheden vanwege taalbarrières, culturele afstand en/of de invloed van 

stereotypen, oftewel een ‘PLUS ‘ in de algemene patiëntgerichte benadering.  

Culturele competentie op het niveau van zorgorganisaties 

Het derde deel van dit proefschrift richt zich op culturele competentie op het niveau 

van zorgorganisaties. In dit hoofdstuk spreken we van diversiteits-responsieve zorg. In 

hoofdstuk 7 ontwikkelden we een analytisch raamwerk voor diversiteits-responsieve 

zorg op het niveau van zorgorganisaties. Het raamwerk is gebaseerd op een kwalitatieve 

analyse van domeinen (conceptueel verschillende onderwerpen) en dimensies 

(operationalisaties binnen een domein) van zes modellen die het concept diversiteits-

responsieve zorg hebben uitgewerkt. De onderzoeksvraag was: 

Wat zijn, volgens verschillende modellen, de essentiële elementen op het niveau van 

gezondheidszorgorganisaties in het leveren van zorg die responsief is voor de behoeften 

van diverse patiëntengroepen, en hoe veel consensus is er tussen de verschillende 

modellen? 

We identificeerden zeven domeinen die in de meeste of alle modellen voorkwamen: 

‘organisatorische commitment’, ‘empirisch bewijs van verschillen in toegankelijkheid en 

kwaliteit van zorg en in zorg behoeften’, ‘een competent en divers personeelsbestand’, 
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‘gegarandeerde toegankelijkheid voor alle cliënten, ‘gegarandeerde responsiviteit in de 

zorgverlening’, ‘bevorderen van participatie door patiënten en de gemeenschap 

(community), en het actief uitdragen van het belang van diversiteits-responsieve zorg’. 

Variaties in de uitwerkingen van het concept ‘responsieve zorg’ weerspiegelden 

verschillende aannames over het type diversiteit waar de zorg op zou moeten reageren. 

Bijvoorbeeld, modellen met een focus op etnische diversiteit verwijzen voornamelijk 

naar verschillend in taal en cultuur; modellen die een bredere doelgroep voor ogen 

hebben, bijvoorbeeld ‘kwetsbare groepen’ gaan uit van een multidimensionale 

benadering, waarin ook aandacht wordt besteed aan factoren zoals sociaaleconomische 

status en gender. Ondanks verschillen in de terminologie die de verschillende modellen 

hanteerden waar het gaat om diversiteit en responsiviteit, laat deze vergelijkende studie 

zien dat er een brede consensus is over de manier waarop zorgorganisaties moeten 

reageren op diversiteit.  

Discussie  

Hoofdstuk 8 begint met een beschrijving van de belangrijkste resultaten en een 

discussie van de sterke en zwakke punten van de beschreven studies. We plaatsen de 

bevindingen in een breder perspectief en eindigen met aanbevelingen voor onderzoek, 

praktijk en beleid.  

De bevindingen van hoofdstuk 2 en 3 lieten zien dat de meeste knelpunten die 

worden ervaren in de zorgverlening aan etnisch diverse populaties niet uniek zijn voor 

patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond en dat die knelpunten veelal 

voortkomen uit universele determinanten zoals lage sociaaleconomische status. Dit 

bracht ons bij de vraag: in welke mate zijn culturele competenties anders dan algemene 

competenties van zorgverleners? We concludeerden dat het correcter is om te spreken 

van ‘responsiviteit voor etnische diversiteit’ dan van culturele competentie. Ten eerste 

omdat de gezondheidzorg responsief moet zijn voor universele diversiteitsaspecten 

(zoals sociaaleconomische status) van alle patiënten. Ten tweede omdat in de zorg aan 

etnisch diverse patiëntenpopulaties veel meer aspecten van belang zijn dan alleen 

etniciteit en cultuur (zoals immigratiestatus, gender, sociaaleconomische status, 

geletterdheid). Responsiviteit voor diversiteit lijkt neer te komen op een balans tussen 

werken op een patiëntgerichte manier waarbij de uniciteit de ervaringen van patiënten 

worden erkend, en het rekening houden met groepskarakteristieken die bepaalde 

patiëntengroepen, zoals patiënten met een niet-Nederlandse herkomst of asielzoekers, 

extra kwetsbaar maken.  

De studies bij de zorgverleners in de pediatrische astmazorg (hoofdstuk 3) en de 

culturele competentie meting van medische studenten en artsen (hoofdstuk 5) lieten 

zien dat zorgverleners ‘onbewust incompetent’ kunnen zijn. Ze zullen zich niet altijd 
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bewust zijn van hun leerbehoeften op het gebied van culturele competentie. Het is 

belangrijk om daarmee rekening te houden in onderwijs over en het meten van culturele 

competenties. 

De resultaten van de vergelijking van modellen voor responsiviteit van organisaties 

lieten, ondanks verschillen in terminologie, aanzienlijke consensus zien tussen de 

benaderingen over hoe zorgorganisaties moeten reageren op diversiteit. Dit maakt de 

weg vrij om diversiteits-responsieve zorg structureel te implementeren, bijvoorbeeld in 

het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Het concept ‘equity’ zou kunnen dienen als 

een opstap voor het bevorderen van diversiteits-responsieve zorg. De term equity staat 

los van de politieke gevoeligheid die heerst als het gaat om het besteden van aandacht 

aan etnische groepen, omdat equity zich richt op de totale populatie. 

We bevelen aan om in toekomstig onderzoek aandacht te besteden aan de effecten 

van diversiteits-responsieve zorg op de toegankelijkheid, kwaliteit en uitkomsten van de 

zorg voor etnische diverse patiëntengroepen. Voor de medische praktijk en het medisch 

onderwijs bevelen we aan dat onderwijs in culturele competenties structureel wordt 

geïmplementeerd en dat docenten effectief worden ondersteund in het geven van 

onderwijs hierover. Tenslotte is het noodzakelijk om equity te monitoren als een 

prestatie-indicator van de gezondheidszorg. We hopen dat de bevindingen uit dit 

proefschrift zullen bijdragen aan een systematische ontwikkeling van diversiteits-

responsieve zorg.


