
‘Explanatory models’ van (geestelijke) gezondheid bij nieuwkomers met een sub-Saharaans 

Afrikaanse achtergrond en hun gezondheidszorgverleners: een kwalitatieve studie. 

Hanne Apers, verbonden aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS), Universiteit 

Antwerpen, is in het najaar van 2019 gestart met haar doctoraatsonderzoek. Het onderzoek focust op 

hoe (geestelijke) gezondheid gepercipieerd wordt door nieuwkomers met een sub-Saharaans 

Afrikaanse (SSA) achtergrond en hun gezondheidszorgverleners en welke implicaties dit heeft voor de 

(organisatie van) de gezondheidszorg. 

Mensen zien en verklaren 'geestelijke gezondheid' immers anders: dit wordt bepaald door 

verschillende factoren zoals persoonlijke kennis, opleiding, interactie met mensen met psychische 

problemen, maar ook door culturele factoren (Choudhry et al. 2016; Jimenez et al. 2012). De 

antropoloog en psychiater Arthur Kleinman verwijst naar die culturele invloed met zijn concept van 

‘explanatory models’. ‘Explanatory models’ geven het proces weer van hoe een ziekte cultureel 

begrepen wordt, welke oorzakelijke verbanden er gelegd worden, welke betekenis toegekend wordt 

aan symptomen, wat er verwacht wordt van een behandeling en van de uitkomsten van die 

behandeling (Dinos et al. 2017; Kleinman, Eisenberg, and Good 1978). Opvattingen over geestelijke 

gezondheid bij niet-Westerse nieuwkomers in Europa kunnen sterk verschillen van het overheersende 

perspectief in het land van aankomst (Markova and Sandal 2016). Zo is “geestelijke gezondheid” een 

begrip dat ontstaan is uit de geschiedenis van het Westerse gezondheidsdenken, met een Cartesiaanse 

scheiding van lichaam en geest (Fernando 2002). In niet-Westerse culturen vinden we eerder 

holistische benaderingen terug: een individu is onderdeel van een fysische en sociale context (ibid). 

Wetenschappelijke literatuur beschrijft de perceptie van geestelijke gezondheid in het "globale 

Noorden" als gevormd door een combinatie van biologische, genetische en psychosociale verklaringen, 

omgevingsfactoren en stresserende levensgebeurtenissen (Grupp et al. 2018). In het "globale Zuiden" 

worden dan weer vaker invloeden van religieuze, magische en bovennatuurlijke overtuigingen 

beschreven (ibid). Het migratieproces en acculturatiestrategieën kunnen de explanatory models van 

nieuwkomers beïnvloeden, in vraag stellen, veranderen (Grupp et al. 2018; Riedel, Wiesmann, and 

Hannich 2011). Verschillen in explanatory models zorgen ook voor uitdagingen bij het verlenen van 

geestelijke gezondheidszorg. Enerzijds omdat explanatory models bepalen hoe een persoon omgaat 

met een gezondheidsprobleem en op zoek gaat naar hulp. Anderzijds wordt ook de herkenning, 

behandeling en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen beïnvloed door de explanatory 

models van gezondheidszorgverleners (Jimenez et al. 2012; Markova and Sandal 2016). 

Om deze dynamieken in de specifieke situatie van nieuwkomers met een SSA-achtergrond in België te 

begrijpen, focust dit doctoraatsonderzoek op de explanatory models van geestelijke gezondheid bij 

zowel de nieuwkomers als hun gezondheidszorgverleners. Door middel van een participatieve, 

kwalitatieve onderzoeksmethodologie wordt onderzocht hoe migratie- en integratieprocessen de 

explanatory models van geestelijke gezondheid bij nieuwkomers met een SSA-achtergrond 

beïnvloeden, en worden hun ervaringen in de (geestelijke) gezondheidszorg bevraagd. Daarnaast 

zoomt het onderzoek ook in op hoe (geestelijke) zorgverleners mogelijke verschillen tussen hun eigen 

explanatory models en die van hun patiënten ervaren, en hoe dit hun behandelingsaanpak beïnvloedt.  

De onderzoeksresultaten zullen waardevolle inzichten opleveren om bij te dragen aan de ontwikkeling 

van een cultureel passende gezondheidszorg en om de (geestelijke) gezondheidszorg in België te 

verbeteren. 
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