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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

ramadan in de praktijk –
ofwel wetenschap en gezond
verstand
Dit jaar viel de ramadan midden in de
zomer. Vanaf 20 juli vastten de meeste
moslims gedurende een maand van zonsopgang tot zonsondergang. Zieken en zwangeren
hoeven niet mee te vasten maar in de praktijk
doen zij dit vaak wel. Uit onderzoek is bekend
dat ook moslims met diabetes vasten en hun
medicatie niet volgens voorschrift innemen.
Soms heeft dat schadelijke gevolgen. Nederlandse huisartsen zijn hiervan niet altijd op de
hoogte en weten vaak niet goed wat te adviseren. Om meer bekendheid te geven aan de gezondheidsgevolgen van vasten tijdens de ramadan werd hieraan extra aandacht besteed
tijdens de jaarlijkse conferentie van de World
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Organization of Family Doctors (wonca) begin
juli in Wenen.
Zo’n veertig huisartsen uit tien verschillende
landen wisselden ervaringen en tips uit over de
gevolgen voor de gezondheid van vasten tijdens de ramadan. Vooral de inbreng van collega’s uit Turkije was bijzonder interessant. Deze
huisartsen hebben veel ervaring met vastende
patiënten. Wellicht als gevolg van betere communicatie zagen deze artsen minder schadelijke gevolgen van vasten in hun land, in vergelijking tot wat bekend is uit studies in Engeland
en Nederland.
Deze uiteenlopende ervaringen hebben geleid
tot een voorstel voor een Europees onderzoek
onder Turkse diabetespatiënten, zowel in Turkije als in andere landen. Met als centrale vragen: wat weten deze patiënten over de gevolgen van vasten tijdens de ramadan en welke
verwachtingen hebben ze ten aanzien van hun
huisarts? De Turkse huisartsen relativeerden
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat
kinderen zwakkere schoolresultaten behalen
als hun moeder zwanger was tijdens de ramadan.* Als dit werkelijk zo veel invloed zou hebben, zouden er in Turkije immers weinig slimme mensen rondlopen... Hieruit blijkt maar
weer dat het altijd goed is om de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onder-

zoek kritisch en met gezond verstand te bezien.
Karen Hosper, Maria van den Muijsenbergh
Coördinatoren Academische Werkplaats

Voor meer informatie over de ramadan en gezondheid zie de website huisarts-migrant.nl:
www.huisarts-migrant.nl/index.php/ramadan.
* Almond, D., Mazumder, B. & Ewijk, R. van
(2012). Fasting During Pregnancy and Children’s Academic Performance. Centre for the
Economics of Education, London School of Economics.

boekbespreking

traumaverwerking met
vluchtelingen
Een compact boek met een veelbelovende titel: Traumaverwerking
met vluchtelingen – Een transculturele benadering. Geschreven door een therapeute die
zelf ooit is gevlucht en haar eigen levensverhaal inzet, zowel in de therapie als in het eerste hoofdstuk van het boek. De toon is meteen
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een blik op onderzoek

hoe zit het met de effecten van het inzetten van zorgconsulenten?
Onlangs kwam er een oproep binnen
voor het indienen van onderzoeksvoorstellen over de inzet van zorgconsulenten of Voorlichters Eigen Taal en Cultuur
(vetc’ers) of ... tja, hoe heten deze ‘cultural
brokers’ ook alweer? Aangezien we in Nederland heel wat ervaring met vetc’ers hebben,
zou je verwachten dat hierover veel literatuur
beschikbaar is. Maar vindt die literatuur maar
eens terug! Er bestaan namelijk veel synoniemen voor deze functie. Ook lijkt er verwarring
te bestaan over de rolverschillen tussen zorgconsulenten en tolken.
Zorgconsulenten loodsen migranten door het
zorgsysteem zodat zij op het juiste ogenblik
van de juiste diensten gebruikmaken. Door de
hulpvraag van migranten begrijpelijker te maken, dragen zij bovendien bij aan grotere effectiviteit in de zorg.1 Maar waar is het bewijs
voor deze stelling? Op de jongste Europese
conferentie over migratie, etnische minderheden en gezondheid in Milaan ging een hele
plenaire sessie over zorgconsulenten. Er bestaan twee literatuuroverzichten, maar die
gaan voornamelijk over de effecten van tolken
op de kwaliteit van de zorg. Toch zijn er in de
literatuur een paar publicaties te vinden over
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het nut van ‘cultural mediators’, een ander synoniem. Zo zouden zij bijdragen aan een correcte overdracht van informatie, het verduidelijken van de zorgvraag, het verlenen van
cultuursensitieve zorg en het vergroten van
de patiënttevredenheid.2 Deze taken en bijdragen gaan verder dan die van tolken. Hoogste tijd dus om de functie van zorgconsultenten of vetc’ers verder te ontwikkelen en te
formaliseren. En tegelijkertijd hun meerwaarde voor kwalitatief hoogstaande zorg voor migranten te monitoren en te evalueren. Naar de
kosteneffectiviteit van tolken is recent onderzoek verricht.3 Nu nog bewijzen dat zorgconsulenten ook aan kosteneffectiviteit bijdragen. In de huidige socio-economische situatie
is dit immers de enige taal die beleidsmakers
begrijpen.
Walter Devillé
Bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid, Universiteit van Amsterdam/Pharos

1 Martín, M.C. & Phelan, M. (2009). Interpreters and Cultural Mediators – different but
complementary roles. Translocations: Migration and Social Change (An Inter-Disciplinary

Open Access E-Journal, issn Number: 20090420).
2 Verrept, H. (2012). Intercultural mediation in
health care in the eu: theory and practice.
Deze PowerPoint-presentatie op het congres
in Milaan en de overige plenaire presentaties
zijn te vinden op: www.unibocconi.eu/mighealth2012.
3 Bischoff, A. & Denhaerynck, K. (2010). What
do language barriers cost? An exploratory study among asylum seekers in Switzerland. bmc
Health Services Research, 10:248.

