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Algemene ziekenhuizen   ☒ 

Ouderenzorg    ☒ 

Geestelijke gezondheidszorg  ☒ 

- psychiatrische ziekenhuizen  ☒ 

  - psychiatrische verzorgingstehuizen ☒ 

- beschut wonen     ☒ 

  - PAAZ     ☒ 

  - revalidatiecentra   ☒ 

- centra geestelijke gezondheidszorg ☒ 

Zorgraden    ☐ 
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Betreft: Resultaten empirische studie omtrent ervaring van interculturele hulpverlening in de 
ziekenhuiscontext in Vlaanderen: patiëntenperspectief 
 

Samenvatting: In deze nota bezorgen we u de eerste resultaten van een grootschalige empirische 
studie over de ethiek van interculturele hulpverlening in de Vlaamse ziekenhuiszorg (afdeling 
materniteit, perspectief van de patiënten).  

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Wereldwijd worden hulpverleners meer en meer geconfronteerd met de uitdagingen van 
interculturele hulpverlening. En dat zeker ook op ethisch vlak. Ook in de context van de 
interculturele zorgontmoeting proberen hulpverleners een menswaardig antwoord te bieden op de 
zorgvraag van kwetsbare medemensen. Wanneer het gaat om zorgvragers uit etnisch-culturele 
minderheidsgroepen, kan deze kwetsbaarheid groter zijn omdat er specifieke interculturele 
drempels zijn die de zorgontmoeting al dan niet kunnen bemoeilijken.  
 
Tot nu toe was er weinig wetenschappelijk inzicht in de bestaande internationale literatuur omtrent 
de interculturele zorgontmoeting zoals die wordt ervaren door de patiënten uit etnisch-culturele 
minderheidsgroepen zelf. Daarom werd aan de KU Leuven, onder leiding van Prof. Yvonne Denier 
en Prof. Chris Gastmans (ethici, beiden stafmedewerker ethiek bij Zorgnet-Icuro en als 
onderzoeker/docent verbonden aan de KU Leuven) een grootschalige empirische studie uitgevoerd 
over de ethiek van interculturele hulpverlening in de ziekenhuiszorg, bekeken vanuit het 
perspectief van patiënten en hulpverleners.  
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In deze nota bezorgen we u graag de eerste resultaten (ervaring van patiënten) aan de hand van de 
studie in bijlage en geven we kort de belangrijkste resultaten weer. Voor meer informatie verwijzen 
we naar het artikel zelf, alsook naar verdere referenties op het einde van deze nota.  
 

Methode 

Voor deze studie werden een reeks van semigestructureerde diepte-interviews gevoerd met 
vrouwen van Turkse en Marokkaanse achtergrond. Aan de hand van deze interviews werd 
uitgebreid en diepgaand onderzoek gedaan naar hun ervaringen en beleving van de zorg tijdens en 
omtrent hun verblijf op de materniteitsafdelingen van verschillende Vlaamse ziekenhuizen.  
 
We zochten de rode draad doorheen de interviews en ordenden de interviews rondom de vraag: 
‘Hoe werd de interculturele zorgontmoeting in deze contexten beleefd door de patiënten zelf?’ 
Wat betekent ‘ethisch goede zorg’ in dit verband? Hoe moeten we dat begrijpen? 
 

Resultaten 

Twee dimensies van zorg: ‘Wat?’ & ‘Hoe?’ 

De studie toont aan dat de interculturele zorgervaring voor de patiënten een cyclisch en dialogaal 
gebeuren is dat fundamenteel wordt bepaald door de specifieke wijze van interactie met de 
hulpverleners.  
Hieruit sprongen twee dimensies van interculturele zorg in het bijzonder naar voren: (1) de Ereignis 
(‘Is er aandacht voor wat er allemaal gebeurt?’) en (2) de Erlebnis (‘Is er aandacht voor hoe dit 
allemaal verloopt?’). Het interculturele karakter van de zorgrelatie geeft dit alles een specifieke en 
unieke kleur.  
 
Uit de getuigenissen leren we dat deze twee dimensies op vier verschillende manieren met elkaar 
verbonden kunnen zijn in de zorgrelatie, nl. als (a) protocolzorg, (b) onverschillige zorg, (c) 
omarmde zorg en (d) ambigue zorg. We overlopen kort de essentie van deze vier zorgvormen. 

Protocolzorg 

Bij protocolzorg zien we dat de dimensie van Ereignis (het ‘Wat?’) heel erg doorweegt in de zorg. Er 
is weinig tot geen ruimte voor de dimensie van de Erlebnis ( het ‘Hoe?’ van de zorg). Nadruk ligt op 
goed uitgevoerde, medisch-technische zorg die vooral helder verloopt via stappen en procedures 
en protocollen. Medisch-technisch gezien wordt de zorg als zeer goed ervaren. Er wordt 
uitstekende en volstrekte deskundigheid ervaren. Maar er is weinig tot geen intermenselijke 
interactie, weinig tot geen aandacht voor ervaringen, gevoelens, emoties. Er was niet zoveel 
reciprociteit in de zorgrelatie en enkel hoofdzakelijk een soort van medisch-technische 
communicatie. In deze context voelden de patiënten zich heel welkom als patiënt binnen een 
deskundige zorgcontext, maar niet als persoon met een specifieke zorgbeleving die ook cultureel 
gekleurd is.  

Samengevat: Ereignis (+), Erlebnis (-) 

Onverschillige zorg 

In deze zorgbelevingen liep het op beide dimensies van zorg (zowel Ereignis als Erlebnis) heel 
moeilijk. Er was geen goede communicatie of informatie, men voelde zich niet zorgzaam bejegend 
en ook op medisch vlak verliep het heel gecompliceerd. Men had niet het gevoel dat het allemaal 
wel verliep zoals zou moeten. Beide gebreken of complexiteiten versterkten elkaar dan ook nog 
eens. Het waren zorgervaringen waarin men zich niet welkom voelde, noch als patiënt, noch als 



 

 

 

 

 

 

3 

 

persoon. In deze getuigenissen voelde de patiënten zich vooral heel eenzaam en niet veilig. Men 
voelde zich machteloos en totaal overrompeld door vreemde en onbekende zorgstructuren. 

Samengevat: Ereignis (-), Erlebnis (-) 

Omarmde zorg 

Daarnaast stelden we ook vele getuigenissen vast van omarmde en warme zorg. In deze ervaringen 
was zowel de dimensie van de Ereignis als die van de Erlebnis positief. Men voelde zich betrokken in 
het zorgproces. Er was aandacht voor zowel alles wat er diende te gebeuren alsook voor hoe men 
zich hierbij voelde. Er was communicatie, informatie, uitleg en aandachtige betrokkenheid op 
elkaar. In deze zorgcontexten voelden de zorgvragers zich welkom als patiënt én als mens met een 
geheel eigen culturele achtergrond. Patiënten en zorgverleners leerden elkaar kennen in die 
zorgontmoeting, met alle cultuuraspecten die daarbij komen kijken. Er was ruimte voor het 
onderling bespreken van betekenisvolle zaken.  

Samengevat: Ereignis (+), Erlebnis (+) 

Ambigue zorg 

In de vierde vorm zagen we types van zorgrelatie verschijnen waarbij er op vlak van medisch-
technische begeleiding het gevoel werd ervaren dat de zaken complex of zelfs verkeerd leken te 
lopen. Op vlak van het ‘wat?’ van de zorg liep het een en ander mis (Ereignis), zo werd dit ervaren. 
Maar doordat er op vlak van de intermenselijke zorgrelatie (Erlebnis) en de warmmenselijke 
omkadering van al deze complexiteiten door de hulpverleners zo goed werd ingespeeld op vragen, 
angsten, bekommernissen, aandachtige presentie, kreeg het geheel van de moeilijke zorgervaring 
op medisch-technisch voor de patiënten toch nog een heel positieve kleur. Het was moeilijk en 
lastig en complex, maar men voelde zich wel goed omringd. En dat maakte veel goed in het geheel 
van de complicaties.  

Samengevat: Ereignis (-), Erlebnis (+) 
 

Kernaspecten & Besluit 

Uit deze studie leren we vooral het belang van het relationele zorgproces, begrepen als een cyclisch 
en dynamisch proces waarin intermenselijk contact en persoonlijke communicatie met elkaar de 
voedingsbodem zijn van goede en betekenisvolle cultuursensitieve zorg. De kunst is om het midden 
te vinden tussen volstrekte afwezigheid van betekenisvolle culturele elementen in de zorg enerzijds 
en overculturalisering anderzijds. Om dit midden te kunnen bewandelen is er vooral veel goede 
communicatie nodig. Op intercultureel vlak vraagt dit wel specifieke aandacht. 
 
Vanuit de getuigenissen van de patiënten leren we dat wat er op vlak van interculturaliteit goede 
zorg is, dat er daarvoor veel minder praktische punten en regels en afspraken vast te leggen zijn op 
voorhand (in de vorm van procedures, stappenplannen of protocollen bijvoorbeeld), dan wel 
telkens opnieuw in contact te treden met elkaar. Op intercultureel vlak komt het er bijgevolg op 
neer om samen aan te kunnen voelen wat iemand nodig heeft en welke aspecten van iemands 
cultuur in deze zorgcontext van belang zijn. Net zoals de zorgvragen binnen dezelfde culturele 
context een unieke persoon is, geldt dit ook voor interculturele zorgcontacten.  
 
Het gaat bijgevolg ook hier om een collaboratief en wederkerig zorgproces. Vanwege het 
interculturele aspect ervan, zal dit extra tijd en aandacht vragen om duidelijk te krijgen wat het 
precies is dat hier nodig is om betekenisvol in de zorg te kunnen staan. Net omdat het verschil in 
cultuur en betekenisgeving in die zorgcontext, dus tussen zorgvrager en hulpverleners, de zaken 
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niet altijd en onmiddellijk eenduidig maakt. De kunst is dan om dat samen uit te zoeken in een 
cyclisch en dialogaal proces. 
 

Wil je meer lezen? 

Deze studie maakt deel uit van een breder reflectie- en actieproces omtrent de ethiek van 
interculturele hulpverlening dat binnen Zorgnet-Icuro reeds in 2007 werd gestart en ondertussen al 
meerdere jaren gestalte krijgt. De belangrijkste referenties in deze zijn:  

• Ethisch advies 15 ‘Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit’ (2011). U kan dit hier 
downloaden. 

• Twee reportages op You Tube: reportage 1 & reportage 2. 

• Een internationaal artikel: Denier Y & Gastmans C (2013). ‘Realizing Good Care in a Context of 
Cross-Cultural Diversity. An Ethical Guideline for Healthcare Organizations in Flanders, 
Belgium.’ Social Science & Medicine 93 (2013) 38-46. (te verkrijgen op aanvraag via e-mail: 
Chantal.Tombal@zorgneticuro.be)  

• Een systematische literatuurstudie hieromtrent: Degrie L, Gastmans C, Mahieu L, Dierckx de 
Casterlé B & Denier Y (2017). ‘How do Ethnic Minority patients Experience the Intercultural 
Care Encounter in Hospitals? A Systematic Review of Qualitative Research.’ BMC Medical 
Ethics 18:2 (Open Access). U kan dit artikel hier downloaden. 

• Het bijgevoegde artikel: Degrie L, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C & Denier Y (2020). ‘Can 
You Please Hold My Hand Too, Not Only My Breast?’ The Experiences of Muslim Women from 
Turkish and Moroccan Descent Giving Birth in Maternity Wards in Belgium.’ PlosOne 15:7 
(Open Access). U kan dit ook hier downloaden.  

 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn in de zoektocht naar goede en betekenisvolle interculturele 
hulpverlening. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Yvonne Denier Margot Cloet 
Stafmedewerker ethische thema’s Gedelegeerd Bestuurder 
 
 
 
 
Bijlage:  
Degrie L, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C & Denier Y (2020). ‘Can You Please Hold My Hand Too, 
Not Only My Breast?’ The Experiences of Muslim Women from Turkish and Moroccan Descent 
Giving Birth in Maternity Wards in Belgium.’ PlosOne 15:7 (Open Access). 
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