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I. Algemene situering van het onderzoek  

 

Het pilootproject heeft als doelstelling om het gebruik van het CFI, Cultural Formulation 

Interview en de culturele formulering, bij personen met niet-Europese migratieachtergrond en 

ernstige psychiatrische problematiek te evalueren op basis van een literatuuronderzoek 

enerzijds en een kwalitatieve evaluatie naar de effecten van het gebruik van het CFI en de 

beïnvloedende factoren hierop tijdens het proces van psychodiagnostiek en behandeling 

anderzijds. Een tweede doelstelling is het ontwikkelen van aanbevelingen en een bijhorend 

vormingspakket die de cultuursensitieve competenties van hulpverleners verhogen. Deze 

vormingsmethodieken en pakketten betreffen zowel attitude, kennis en cultuursensitieve 

methodieken zoals het CFI en de vereenvoudigde versie van het CI. 

 

 

Het onderzoek heeft een directe invloed op drie niveaus. We merken dat organisaties in de 

gezondheidszorg en zorgprofessionals in de hulpverleningsrelatie met mensen met niet-

Europese achtergrond, nog steeds moeilijkheden ervaren. Dit heeft te maken met 
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taalproblemen maar ook met de andere culturele context van de patiënt/cliënt in kwestie. De 

nood aan cultuursensitieve organisaties en hulpverleners met cultuursensitieve competenties 

is groot. “a set of congruent behaviors, attitudes and policies that come together in a system, 

agency or among professionals and enable to work effectively in cross-cultural situations” 

(Cross 1989). Daarom onze keuze voor het introduceren van het CFI als cultuursensitieve 

methodiek en instrument bij het bepalen van diagnostiek en behandeling. Op het 

maatschappelijk vlak merken we dat thema’s als migratie en integratie sterk aanwezig zijn in 

onze samenleving en gerelateerd met de subgroep van personen met niet-Europese 

migratieachtergrond.  

Het onderzoek is innovatief omdat in de psychiatrische hulpverlening voor deze doelgroep 

van personen met niet-Europese migratieachtergrond specifieke kennis en aangepaste 

cultuursensitieve methodieken grotendeels ontbreken. Internationaal is het CFI wijd 

verspreid en veel gebruikt. In België gebruikt men dit instrument nauwelijks. Nochtans is het 

CFI wetenschappelijk gevalideerd (beschreven in de DSM-5) en sterk aanbevolen door de 

World Health Organization. Het is trouwens beschikbaar in verschillende talen.  

Het is onze betrachting dat de hulpverlening aan personen met niet-Europese 

migratieachtergrond door dit project sterker beantwoordt aan de criteria van 

cultuursensitieve zorg, overeenkomstig de bestaande transculturele richtlijnen en de 

richtlijnen van de World Health Organization (WHO).  

 

 

 

a. Prof. Sabbe en mevr. N. Destoop maken ook deel uit van het Consortium Transculturele 

Psychiatrie samen met Prof. Braakman en Prof.Groen, e.a. 

b. Wij werken samen met 

Prof. dr Braakman M., Universiteit van Tilburg 

Prof. dr Kortmann F., (Emeritaat) Universiteit van Nijmegen 

Prof.Groen S., Universiteit van Amsterdam, GGZ Drenthe De Evenaar, Centrum voor 

Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland. 

Betrokkenen zijn internationaal erkend om hun expertise in cultuursensitieve zorg en 

Transculturele psychiatrie. 

 

 

   Wij veronderstellen dat dit pilootproject het eerste onderzoek is van deze aard dat expliciet       

gebruik maakt van culturele formulering en het CI in België, alhoewel dit instrument 

internationaal wijd verspreid en gebruikt is en ontwikkeld is door de verschillende edities van 

de  DSM-classificatie (DSM-III, DSM-IV and DSM5) en sterk aanbevolen door de World Health 

Organization.  

Er is een groep van 12 personen van het psychiatrisch ziekenhuis St. Alexius die in het najaar 

(2020) een vijftal vormingssessies hebben gevolgd over diverse thema’s van cultuursensitieve 

zorg. Deze vormingssessies werden gegeven door Prof. Braakman, Prof. Kortmann, Clous 

Charlotte (medisch antropoloog), Dr. S. Groen, Samrad Ghane (PhD, MSc). Twee 

vormingssessies waren gewijd aan de culturele formulering en het CI. 

In aanvulling op bovenstaande initiatieven worden binnen het voorliggend 

onderzoeksproject volgende activiteiten voorzien. 

 

Opstartfase – 01.10.2020 en 31.03.2021   

Vorming en training van onderzoekers. Duur: 3 maanden voor de start van de studie 

(01.10.2020 – 31.12.2020).  De drie betrokken teams krijgen vorming over cultuursensitieve 
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zorg (workshop reeds beschikbaar) en vorming over het CI (Vormingspakket CI): 

Algemeen opzet: 

- Administratieve en organisatorische voorbereiding van het onderzoeksproject door het 

project/research team.  

- Vormingssessies door buitenlandse experten (Prof. Kortmann, Prof. Braakman, Prof. 

Groen, Dr Clous) voor twaalf medewerkers van het PZ St. Alexius in cultuursensitieve zorg 

met thema’s als cultuursensitieve zorg, culturele formulering (CI), psychotherapie en 

farmacotherapie.  

- Inrichten van infosessie voor alle medewerkers van de betrokken teams in het onderzoek, 

d.i. afdeling acute psychiatrische zorg, behandelingunit voor psychosezorg en ambulante 

setting psychiatrische thuiszorg. 

- Trainingssessies voor alle medewerkers uit de betrokken teams in het onderzoek in 

cultuursensitieve diagnostiek, behandeling en culturele formulering. 

Doelstellingen: 

1.1: Doelstelling: De competenties in cultuursensitieve zorg van alle medewerkers van de 

drie betrokken teams verhogen. Methodiek: informatie- en vormingssessies over 

cultuursensitieve zorg (workshop) en een specifieke vormingspakket over het CI, 

begeleiding en coaching door referentiemedewerkers in cultuursensitieve zorg. 

 

Fase 2: Operationalisatie (04.01.2021 – 31.12.2022) 

Literatuurstudie, afname van de interviews in de verschillende settings, verwerking en 

analyse van gegevens, afname van de bevraging bij alle teamleden van de betrokken teams 

en het formuleren van aanbevelingen en een specifiek vormingspakket over het CI, 

psychofarmaca en psychotherapie - Duur: 21 maanden (04.01.2021 – 31.12.2022).  

 

Fase 2a: Onderzoeksfase - 01/04/2021 – 30/06/2022 

Algemeen opzet: 

- Studie van de internationale wetenschappelijk literatuur naar de effecten van de 

introductie van het CFI en de culturele formulering op het diagnostisch proces en het 

behandelingstraject van patiënten met een niet-Europese migratieachtergrond en 

psychiatrische problematiek.  

- Bevraging bij hulpverleners uit meerdere psychiatrische settings (acute zorg, behandelunit 

en psychiatrische thuiszorg) naar de effecten van het gebruik van het CFI op de 

diagnosestelling en behandeling van patiënten met een niet-Europese 

migratieachtergrond en psychiatrische problematiek.  

- Vergelijking van de resultaten uit de literatuurstudie en bevraging bij hulpverleners met 

de gegevens verzameld uit het wetenschappelijk onderzoeksproject goedgekeurd door 

KBS. In deze studie wordt CFI als onderzoeksinstrument gebruikt en geëvalueerd bij een 

groep van minderjarige asielzoekers. De inzichten uit deze evaluatie worden ter 

vergelijking en aanvulling gelegd naast het eigen verzamelde onderzoeksmateriaal.  

Doelstellingen: 

1.2: Doelstelling: Inventarisatie en overzicht van de effecten en de helpende en storende 

invloeden bij de implementatie van het CI. Methodiek: Voorbereiding van de database en 

de verwerking van de gegevens uit het literatuuronderzoek. 

1.2: Doelstelling: Introductie van het CI in drie settings van het PZ St-Alexius. Methodiek: 

Gegevensverzameling bij  patiënten door middel van afname interviews (± 12 maanden) 

en verslaggeving in het EPD. 

1.4. Doelstelling: Inventarisatie en overzicht van de effecten en van de helpende en storende 

invloeden bij de implementatie van het CI. Methodiek: Gegevensverzameling uit de 
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bevraging van de betrokken hulpverleners in de drie verschillende settings via een 

standaardbevraging. 

1.5: Doelstelling: Besluitvorming over de effecten en de helpende en storende invloeden bij 

de implementatie van het CI. Methodiek: vergelijkend onderzoek tussen de resultaten van 

de bevraging bij hulpverleners, de gegevens uit het wetenschappelijk onderzoeksproject 

KBS en aangevuld met de gegevens uit het literatuuronderzoek.  

1.6: Opstellen van adviezen en aanbevelingen voor een optimaal gebruik van het CFI en 

culturele formulering bij patiënten met een niet-Europese migratieachtergrond  in de 

Belgische context en afgestemd op de eigenheid van de psychiatrische setting. 

1.7: Doelstelling: Wetenschappelijke toetsing en evaluatie. Methodiek: Bespreking van 

methodieken en resultaten met experten (Prof. Sabbe, Prof. Braakman, Prof. Groen). 

 

Fase 2b: Verspreiding van de onderzoeksresultaten en implementatie van het CFI - 01/07/2022 

– 31/12/2022  

Algemeen opzet: 

Rapportage in publicatie, aanbevelingen, verbetering van bestaande vormingspakketten over 

cultuursensitieve zorg,  het CI en culturele formulering, en het ontwikkelen van nieuwe 

vormingspakketten over psychofarmaca en psychotherapie. 

Doelstellingen: 

1.8: Verspreiding van de richtlijnen via wetenschappelijke publicaties enerzijds en via digitale 

kanalen anderzijds.  

1.9a: Opstellen van een vormingspakket over het optimaal gebruik van het CFI en het CI, en 

culturele formulering bij patiënten met een niet-Europese migratieachtergrond  in de 

Belgische context en afgestemd op de eigenheid van de psychiatrische setting. Dit pakket 

wordt ingebed in een ruimer vormingsaanbod omtrent de toepassing van psychotherapie 

en het gebruik van psychofarmaca bij de betrokken doelgroep.  

1.9b: Inrichten van een vormingsaanbod. 

 

 

 

 

Tijdens de implementatiefase gaat veel aandacht naar communicatie, via de diverse bestaande 

overlegorganen, digitale communicatiekanalen en ter plaatse in de verschillende ziekenhuizen, 

zowel in de organisatie van de Broeders van Liefde als in de partnerorganisaties. 

 

 

II. Inhoud en Methodologie  

 



Onderzoeksvragen, hypothesen en klinische implicaties. 
1. Primaire onderzoeksvragen en hypothesen: 

a. Wat zijn de effecten en de helpende invloeden en storende invloeden die we kunnen 
afleiden en inventariseren uit een literatuurstudie van internationaal wetenschappelijke 
publicaties over de introductie en het gebruik van culturele formulering en het CI tijdens 
het diagnostische en behandelingsproces van patiënten met een psychiatrische 
problematiek en een niet-Europese migratieachtergrond? 

b. Wat zijn de effecten en helpende en storende invloeden bij de introductie en het gebruik 
van het CI op het proces van psychodiagnostiek en het behandelingstraject bij de 
onderzoekspopulatie van personen met een migratieachtergrond en psychiatrische 
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problematiek zoals deze worden ervaren door hulpverleners werkzaam in een acute 
crisisinterventie-unit, in een zorgeenheid voor behandeling van psychose en in een 
ambulante setting van psychiatrische thuiszorg (functie 2b) aan de hand van een 
vragenlijst. 

c. Wat zijn de conclusies en besluiten uit een vergelijking tussen de inventarisatie uit de 
studie van internationaal wetenschappelijke publicaties, de ervaringen van hulpverleners 
bij de introductie van de culturele formulering en het CI in de drie genoemde zorgsettings 
en de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoeksproject KBS? 

Vier elementen van het CI worden telkens onderzocht, namelijk: a) culturele identiteit, b) de 
culturele concepten van stress (ziekteverklaring door de patiënt/cliënt), c) psychosociale 
stressoren (sociale omgeving), kwetsbaarheid en veerkracht, d) culturele kenmerken van 
de relatie hulpvrager – hulpverlener. 

 

2. Secundaire doelstellingen en klinische implicaties:  

a. Het opstellen van aanbevelingen en vormingspakketten zowel op het niveau van de 
hulpverlener en het team, als op het niveau van de organisatie (diversiteitsbeleid) bij de 
introductie en gebruik van culturele formulering en specifiek van het CI, en de thema’s 
omtrent psychofarmaca en psychotherapie. 

 

Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie zal bestaan uit een groep van mensen met niet-Europese 
migratieachtergrond en ernstige psychiatrische problematiek die verblijven in het 
psychiatrisch ziekenhuis St. Alexius (zorgeenheid voor crisisinterventie, zorgeenheid voor 
behandeling van psychose) en  in een ambulante setting (psychiatrische thuiszorg, mobiele 
teams aan huis, functie 2b in de regio Halle-Vilvoorde). 
Bij deze groep wordt het CFI afgenomen en wordt de culturele formulering toegepast:  

(1) afname van het CFI bij personen van de doelgroep in de zorgeenheid voor acute 
crisisinterventie,  

(2) afname van het CfI bij  personen van de doelgroep in de zorgeenheid voor behandeling 
van psychose 

(3) afname van het CfI bij personen van de doelgroep in de ambulante setting van 
psychiatrische thuiszorg (functie 2b).  

Psychiatrische problemen. Patiënten die lijden aan de volgende klinische DSM-5 
psychiatrische pathologie zullen geïncludeerd worden: psychotische stoornissen, 
stemmings-, angst en somatoforme (MAS) stoornissen, stress-gerelateerde stoornissen, 
verslaving; en persoonlijkheidsstoornissen.  
Om de aanwezigheid, de aard en de ernst van de psychopathologie te meten dient er een 
klinische diagnose van DSM-5 geformuleerd te worden door een ervaren psychiater of 
psycholoog.  

Cultural formulation interview. Bovenstaand klinisch interview wordt gecombineerd met het 
Cultural Interview (CI) (afgenomen door de hulpverlener die de vormingssessies in 
cultuursensitieve zorg heeft gevolgd) zodanig dat we een cultuursensitieve psychiatrische 
diagnose en culturele formulering kunnen opstellen. Een klinische diagnose volgens de 
DSM-5 gecombineerd met het Cultural  Interview. Totale duur: 55 à 60 min. 
Standaardverslaggeving wordt opgenomen in het EPD van de patiënt. https://www.dsm 

5.nl/documenten/artikel/13/Cultural-Formulation-Interview   
Exclusiecritera zijn: het niet in staat zijn om het doel noch de vragen van dit onderzoek te 

begrijpen; een ernstige cognitieve dysfunctie gerelateerd aan een psychiatrische of 
neurologische pathologie en de aanwezigheid van stress of angst geïnduceerd door het 
onderzoek zelf. 

 

https://www.dsm/
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Recrutering:  
Voor zover wij weten is ons onderzoeksteam één van de weinige in België welke uitgebreide 
klinische ervaring heeft in diagnose en behandeling van de bedoelde populatie zoals 
hierboven vernoemd. Sinds 2016 is er het POZAH-project in het psychiatrische ziekenhuis St. 
Alexius in Grimbergen; Dit project is uniek in België en levert cultuursensitieve en evidence-
based psychiatrische zorg aan verzoekers voor international bescherming (asielzoekers) in 
ons land. Het POZAH-project is gesteund en gefinancierd door het AMIF-fonds. (Europese 
subsidie). 
Met het POZAH-project hebben we een netwerk kunnen uitbouwen van partnerorganisaties: 
het Rode Kruis, Fedasil , Netwerk SAVHA region Halle-Vilvoorde en 9 psychiatrische 
ziekenhuizen van de groep Broeders van Liefde. 
In 2019 bedroeg meer dan 30% van de gedwongen opname personen met een 
migratieachtergrond. Dit hoge cijfer heeft te maken met het feit dat het ziekenhuis St. 
Alexius gelegen is in de regio Vilvoorde/Halle en ook instaat voor de gedwongen opname uit 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De samenstelling van de bevolking van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn voor 75% mensen met migratieachtergrond.  

 

Verwachte resultaten:  

- Een wetenschappelijk rapport en artikel met de meest belangrijke bevindingen en de 
belangrijkste besluiten en adviezen wat betreft het gebruik en effect van het CFI op het 
diagnostisch en behandelingsproces van patiënten met Niet-Europese 
migratieachtergrond in verschillende settings (opname, behandeling, psychiatrische 
thuiszorg), en dit in vergelijking met internationaal wetenschappelijke literatuur, de 
resultaten van de bevraging van de betrokken teamleden. De bevindingen zullen 
gepubliceerd worden (in de Franse en Nederlandse taal) in 2 nationale publicaties.  

- Concrete aanbevelingen, richtlijnen, en een vormingspakket over het CI en de culturele 
formulering, psychofarmaca en psychotherapie, in het Frans en Nederlands, zullen 
opgesteld worden voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Deze 
aanbevelingen en de vormingspakketten zullen verspreid worden in alle psychiatrische 
ziekenhuizen in België, geestelijke gezondheidscentra en hulpverleners die werken in de 
eerstelijnsorganisaties.  

- Het pilootproject en zijn resultaten zullen gecommuniceerd (o.a. via digitaal platform) 
worden naar alle betrokken organisaties en kunnen gebruikt worden in diverse 
overlegorganen binnen en buiten onze groep. 

 

 

1. Literatuuronderzoek 

Onderzoeksvraag 1a wordt beantwoord d.m.v. een studie van internationaal 

wetenschappelijk bronnenmateriaal. Bij aanvang wordt een protocol opgesteld die de 

zoekstrategie beschrijft (literatuurbronnen, zoektermen, in/exclusiecriteria, …) en aangeeft 

op welke wijze de zoekresultaten worden weerhouden en geïnterpreteerd. 

Het resultaat is een overzicht van inzichten in het gebruik van het CFI bij psychiatrische 

patiënten met een niet-Europese achtergrond, met bijzondere aandacht voor de effecten van 

het gebruik op het psychodiagnostisch en behandelingsproces en een overzicht van de 

helpende en storende invloeden bij deze processen. 

 

2. Kwalitatieve evaluatiestudie 

Onderzoeksvraag 1b naar de effecten en invloeden bij de introductie van het CI in het 

diagnostische en behandelingstraject van de betrokken doelgroep vindt haar antwoorden in 

een bevraging van alle zorgverleners werkzaam in de genoemde afdelingen (acute 



 7 

crisisinterventie-afdeling, in een zorgeenheid voor behandeling van psychose en in een 

ambulante setting van psychiatrische thuiszorg (functie 2b). Na opname, of bij thuisbezoek 

wordt de onderzoekspopulatie geïnterviewd door een lid van het onderzoeksteam dat 

getraind is in klinische psychiatrische diagnose en nadien gebeurt het CI interview door een 

medewerk(st)er die opgeleid is in cultuursensitieve zorg.  De hulpverleners worden gevraagd 

om het verslag van de culturele formulering toe te voegen in het EPD via een 

standaardformulier dat het hiervoor wordt aangereikt. Via focusgroepen met de 

medewerkers uit de drie weerhouden afdelingen enerzijds en individuele interviews met 

afzonderlijke hulpverleners over de effecten en beïnvloedende factoren anderzijds worden 

de nodige data verzameld. De gegevens uit het EPD ondersteunen de objectieve beoordeling 

van het resultaat van de culturele formulering. In de focusgroepen worden alle hulpverleners 

betrokken. Individuele interviews worden afgenomen bij 10 zorgprofessionals uit elke 

psychiatrische setting (totaal = 30). Een kwalitatieve bevraging zal toelaten om elke 

individuele beleving van hulpverleners en de veelheid aan soorten invloeden die zij ervaren, 

in kaart te brengen. Daarbij is niet zozeer het aantal keer dat een factor wordt gerapporteerd 

van belang, maar veeleer de aard en karakteristieken van elke beleving alsook mogelijke 

patronen die zich in deze ervaringen ontvouwen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de 

onderlinge vergelijking van de ervaringen in de drie te onderscheiden psychiatrische settings.   

De leidraad voor het focusgroepgesprek en de individuele interviews wordt opgemaakt 

rekening houdend met de resultaten uit de wetenschappelijke bronnenanalyse.  

Om de betrouwbaarheid van de data-analyse en -interpretatie te bewaken wordt een 

beperkt aantal gesprekken door een tweede medewerker geanalyseerd en vergeleken met 

de resultaten van de hoofdonderzoeker. Indien markante verschillen worden vastgesteld zal 

de analysemethode worden bijgestuurd.  

 

3. Vergelijkende analyse KBS-onderzoek 

Tenslotte wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het door de Koning 

Boudewijnstichting goedgekeurde wetenschappelijk onderzoeksproject dat eveneens het 

gebruik van de culturele formulering en de afname van interviews volgens het CFI inhoudt. 

Als methodiek wordt hier tekstanalyse gebruikt om de helpende invloeden en storende 

invloeden te inventariseren. De wetenschappelijke toetsing van de tekstanalyse wordt 

besproken met de betrokken experten (Prof. Sabbe, Prof. Braakman, Prof. Groen). 

 

4. Integratie van de onderzoeksresultaten 

Een kwalitatieve vergelijkende evaluatie van de uitkomsten van de tekstanalyse uit de KBS 

onderzoek, de literatuurstudie en de kwalitatieve evaluatie studie reikt de inzichten aan op 

basis waarvan de richtlijnen worden geformuleerd. Ook hier wordt de wetenschappelijke 

toetsing bewaakt door de betrokken experten.  

 

Sterkten en zwakten  

Sterkten:  

- Toegang en ervaring met een zeer kwetsbare groep in onze maatschappij. Er zijn 

verschillende risicofactoren aanwezig, asiel procedure, migratie, ernstige psychiatrische 

problematiek, sociale achterstelling. .  

- Het gebruik van het Cultural Interview (CI) in combinatie met een klinisch psychiatrische 

diagnose zoals deze zijn in de DSM-5 klassificatie. Zal toelaten om een cultuur sensitief 

assessment en culturele formulering van de psychopathologie op te stellen, volgens de 

richtlijnen van de World Health Organization (WHO) en het DSMV.  Het CI is erkend 

wereldwijd als de beste transculturele diagnostische procedure en toch wordt het niet 



 8 

toegepast in de geestelijke gezondheidszorg in België.   

- Rekrutering: De drie betrokken teams en zorgsettings zijn gemotiveerd en betrokken om 

het CI te gebruiken en te implementeren bij deze doelgroep. We beschikken over een 

netwerk van organisaties en wetenschappelijke experten die betrokken zijn in de opvang 

en behandeling van mensen met een niet-Europese migratieachtergrond en met 

psychiatrische problematiek.  

Zwakten:  

- Het zou kunnen dat we in ons rekruteringsproces geconfronteerd worden met een hoger 

uitsluitingscijfer dan verwacht. 
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III. Organisatorische aspecten  

 

 

Er is opleiding gegeven onder de vorm van vormingssessies (5 namiddagen) in cultuursensitieve 

zorg. Die werden gegeven door Prof. Braakman, Prof. Kortmann, Prof. Groen en hun 

medewerkers. Er is ook reeds de beschikking over een workshop met als thema cultureel 

sensitieve zorgverlening in de GGZ en er is het vormingspakket over het CI. 

Ten tweede start in het PZ. St.Alexius een proefproject in 2021 waarbij in drie settings het CI 

geïntroduceerd wordt. Dit project loopt in de context van de verdere ontwikkeling en 

introductie van cultuursensitieve zorg in de GGZ. 

Het is ook zo dat het wetenschappelijk onderzoeksproject (goedgekeurd door de KBS) zal 

opstarten in de loop van 2021. In dit project wordt ook de culturele formulering en het gebruik 

van het interview (CI) geïntroduceerd.   

 

 

 

De opzet is om de 11 psychiatrische ziekenhuizen (Vlaanderen en Wallonië) te betrekken bij de 

resultaten van dit onderzoek met de bedoeling om het CI en de culturele formulering te 

introduceren en de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve zorgverlening te 

introduceren in de klinische praktijk en alzo de competenties van hulpverleners te verbeteren. 

 

 

 

Wij hebben ook een onderzoek ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. De doelgroep is daar 

beperkt tot de groep van 16-24 jarigen (transitieleeftijd) en het gaat enkel over de subgroep van 

mensen met niet-Europese migratieachtergrond. Het thema gaat daar over de invloed en 

effecten van covid 19 op deze kwetsbare groep. Het CFI en het gebruik van culturele formulering 

behoort tot de methodieken die gebruikt worden in dat onderzoek. 

Dit projectvoorstel is ondertussen goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en zal in de 

loop van 2021 opstarten. 
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