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Interne procesbegeleider Mevr. Xenia Geysemans 

Probleemstelling 
1/3 van de bevolking in België heeft een migratie achtergrond. Deze populatie vindt moeilijk 
zijn weg naar (geestelijke) gezondheidszorg door hindernissen. Zorgverleners spelen 
hierbij een belangrijke rol maar ervaren ook hindernissen. 
 
Methodologie 
Literatuurstudie en enquête. 
 
Resultaten  
De grootste hindernis is het communicatieprobleem. Daarnaast ook het gebrek aan 
culturele competenties, kennis van cultuursensitieve zorg, de gendervoorkeur, 
verschillende opvatting over gezondheid/ziekte en weinig diversiteit binnen het team. 
  
Om deze hindernissen te verkleinen zien we dat er vaak beroep wordt gedaan op tolken. 
Er wordt gesproken over het belang van zelfreflectie en BCI, maar dit vinden we niet terug 
in de resultaten van de enquête. 
 
Discussie  
Het literatuuronderzoek bevat oudere artikels. De artikels rond dit thema waren schaars, 
daardoor hebben we artikels betrokken buiten onze doelgroep. Er zijn geen artikels uit 
België. De doelgroep is verbreed van geestelijke gezondheidszorg naar algemene 
gezondheidszorg voor een hogere respons. In onze enquête vroegen we of de mensen 
wisten wat cultuursensitieve zorg was. 36.5% koos ‘misschien’. Dit was moeilijk te 
verwerken door vrije interpretatie. Ons prototype is een online toolbox. Dit vereist zowel 
wifi als een smartphone op de dienst. De app is slechts beschikbaar in de tien meest 
voorkomende talen. Pictogrammen in de app kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. 
In de toolbox vind je informatie over culturen, maar dit kan zorgen voor stereotypering. 
 
Conclusie 
Het communicatieprobleem is de grootste hindernis. Zorgverleners ervaren een gebrek 
aan culturele competenties en kennis. Ook gendervoorkeuren, een andere visie op ziekte 
en behandeling en culturele verschillen zijn een hindernis. 
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Voorwoord  

 

Voor u ligt de futureproef omtrent de hindernissen die zorgverleners ervaren in het 

hulpverleningsproces bij personen met een niet-Europese migrantieachtergrond. We werkten 

gedurende dit academiejaar samen met 7 studenten verpleegkunde om dit tot een goed einde 

te brengen.  

 

Deze futureproef vormt het sluitstuk van onze opleiding verpleegkunde aan de 

Arteveldehogeschool te Gent. Gedurende onze opleiding hebben we verschillende 

vaardigheden en inzichten opgedaan die ons geholpen hebben bij het opmaken van deze 

futureproef. Alsook sta je bij het schrijven van een futureproef niet alleen. 

 

Het schrijven van onze futureproef was niet mogelijk geweest zonder de steun en hulp van 

verschillende personen. Bij deze willen we graag een moment nemen om enkele personen te 

bedanken. In eerste instantie willen we graag onze interne promotor mvr. Xenia Gheysemans 

bedanken voor haar goede begeleiding en advies gedurende dit proces, die ons steeds de juiste 

richting uitwees.  

Daarnaast willen we graag onze externe promotor dhr. Godfried Van Beuren van Broeders van 

Liefde bedanken om z’n grote passie voor cultuursensitieve zorg met ons te delen maar ook 

voor de goede begeleiding en vlotte communicatie.  

 

Ook de leerlijnexperten willen bedanken om ons steeds bij te staan omtrent leerlijn specifieke 

vragen. Alsook zijn we alle personen die onze enquête invulden zeer dankbaar. Tot slot willen 

we graag nog elkaar bedanken voor de goede samenwerking maar zeker ook onze vrienden 

en familie die ons gedurende onze opleiding steeds hebben gesteund. 

 

Bedankt ! 

 

Amber Vansteenlandt, Andrea De Somer, Dewi Van Dam, Jelke Vermeulen, Milan Deman, 

Zarah Van Eenoo en Zoé de Wolf 

 

 

Gent  

24/05/21 
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1. Plan-fase 

1.1 Analyse 

1.1.1 Probleemstelling 

 

Migratie is een begrip van alle tijden. Elke dag maken mensen noodgedwongen een 

verschrikkelijk moeilijke beslissing in hun leven, het achterlaten van hun thuisland, familie, 

geliefden, ... Een van de meest voorkomende redenen hiervoor is de nood aan internationale 

bescherming. Dit wordt ook bevestigd met cijfermateriaal (stichting vluchteling, 2018).  

Uit cijfers blijkt dat er tussen 2008 en 2012 een geleidelijke stijging was van verzoekers om 

internationale bescherming (asielzoekers binnen Europa), daarna nam dit snel toe. In 2015 

ontving Europa ongeveer 1.3 miljoen verzoekers om internationale bescherming. In 2017 en 

2018 zagen we een daling. Sinds 2019 is dit terug in stijgende lijn geëvolueerd. Dit betekent 

dus ook dat België mensen heeft opgevangen. In 2020 werden er in België 27.728 mensen 

opgevangen, dit betekent dat 85 procent van de opvangcentra bezet zijn. We hebben het hier 

zowel over families als alleenstaande mannen/vrouwen en niet begeleide minderjarigen 

(Fedasil, 2020). De meest voorkomende nationaliteiten onder de asielzoekers in België zijn 

mensen uit Syrië, Afghanistan, Palestina, El Salvador en Eritrea (Eurostat, 2019). 

Ook de migratiegolf in de jaren vijftig en zestig heeft een enorme invloed gehad op de 

migratiecijfers. Er is een eerste migratiegolf geweest in de jaren vijftig en zestig van onze vorige 

eeuw. Na WO2 zijn er vanuit Noord-Afrika (Marokko) en vanuit Turkije mensen naar hier 

gekomen om te werken in onze groeiende industrie (steenkool en staalindustrie). Men noemde 

hen de “gastarbeiders”. Deze “gastarbeiders” zijn echter gebleven en door gezinshereniging 

hebben zij zich hier gevestigd. De Belgische overheid moedigde de gastarbeiders aan hun 

familie mee te nemen omdat ze zo zouden blijven. Na de beslissing van de Belgische overheid 

in 1974 om de grenzen voor de arbeidsmigratie te sluiten, gaat de migratie vanuit Marokko 

andere vormen aannemen. Ondertussen is er reeds de tweede en derde generatie van hen die 

een deel van onze samenleving zijn. Het exacte aantal Belgische-Marokkanen is onbekend 

omdat België geen etnische statistieken bijhoudt. In 20 jaar tijd is deze populatie wel meer dan 

verdubbeld, tot zo’n 429.580 personen op 1 januari 2012 (Wikipedia). Daarmee zou deze 

populatie goed zijn voor zo’n 3,9% van de populatie van het land. Voor de immigratie van buiten 

Europa zien we dat Marokko jaarlijks zorgt voor 8 procent van immigratie naar België. Jaarlijks 

betekent dit dat er 8.000-10.000 migranten vanuit Marokko naar België gaan, gezinshereniging 

is hier een van de belangrijkste motieven (D.Geldhof,2013).   

Als we migratie in beeld brengen kunnen we zeggen dat 1/3 van de Belgische bevolking dan 

ook migratieachtergrond heeft, zowel Europese als niet Europese migratieachtergrond. We zien 

de percentages dan ook stijgen. Ook hier speelt de culturele context vanuit hun 

migratieachtergrond nog dikwijls een rol en ervaren hulpverleners moeilijkheden in de 

hulpverleningsrelatie met hen. 
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Volgens een onderzoek van agentschap binnenlands bestuur et al. (2018, pp. 7) wordt 

Vlaanderen gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Het aantal personen met niet-Europese 

migratieachtergrond stijgt, maar ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. 

Migratie, integratie en toenemende diversiteit vormen dan ook centrale begrippen in onze 

huidige maatschappij, zowel voor het beleid, de media, de onderzoekswereld en het middenveld 

als voor de bredere samenleving, waaronder de gezondheidszorg.   

Migratie is voor alle vluchtelingen een zeer moeilijk en stressvol gebeuren.  Vluchtelingen en 

migranten zijn dikwijls blootgesteld aan stressvolle situaties voor (oorlog, natuurrampen, 

discriminatie, veroordeling, verlaten van de thuis), tijdens (lange, onzekere en onvoorspelbare 

reis) en na hun vertrek (nieuwe cultuur en omgeving, nieuwe taal, ...) (Satinsky et al., 2019; 

World health organization, 2018). 

 

Vluchtelingen en migranten kunnen lijden aan mentale aandoeningen en hebben nood aan 

behandeling en begeleiding in professionele gezondheidszorginstellingen.  Posttraumatische 

stressstoornis bijvoorbeeld is specifiek voor vluchtelingen en heeft een prevalentie van 9-36%. 

Depressie heeft een prevalentie tussen 5 en 44%. Een hoge prevalentie van mentale 

aandoeningen bij mensen met een niet-Europese migratieachtergrond kan in verband gebracht 

worden met een gebrek aan sociale integratie, huisvesting, armoedeproblematiek, 

werkloosheid, discriminatie en racisme. 

   

Toegang hebben tot onze gezondheidszorg is vaak moeilijk voor hen. Volgende problemen 

werden door hen allen gedeeld: taalhindernis, gebrek aan informatie over het zorgsysteem, 

andere houding naar medische en psychologische behandelingen vergeleken met de culturele 

context van de meerderheid van de inwoners in het gastland. Als ze toegang hebben, zijn er 

nog andere factoren zoals geld en de gekozen behandeling die een rol spelen in het krijgen van 

de juiste hulp (World health organization, 2018). 

 

Het spreekt dus voor zich dat deze groep kwetsbaar is en er is een duidelijke noodzaak aan 

adequate professionele hulp. Een belangrijke taak ligt hier bij het zorgpersoneel. Werken met 

mensen met een niet-Europese migratieachtergrond die een specifieke hulpvraag hebben voor 

onze gezondheidszorg vraagt een bijkomende uitbreiding en aangepaste houding/kennis en 

methodiek dan louter en alleen vanuit het Westers medisch paradigma.  Er wordt gepleit voor 

een grondige inschatting van de specifieke kwetsbaarheden waar personen mee 

geconfronteerd worden, als een vertrekpunt om op zoek te gaan naar een adequate 

hulpverlening die gelijkwaardigheid als einddoel stelt (Van Puymbroeck, 2017, pp. 6). Een 

psychische en fysische gezondheid is belangrijk om op een goede manier te kunnen leven maar 

ook om te integreren (Pharos, 2020). Daarom is het net van zo’n groot belang om te streven 

naar kwaliteitsvolle en professionele zorg.  

 

In de literatuur kwamen hindernissen en moeilijkheden naar voor langs de kant van mensen 

met niet-Europese migratieachtergrond. Wij willen onderzoeken wat voor verpleegkundigen de 

hindernissen en moeilijkheden zijn die de hulpverlening aan mensen met niet-Europese 

migratieachtergrond beïnvloeden.  
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1.1.2 Onderzoeksvraag 

Vanuit deze probleemstelling hebben we volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

Wat zijn de hindernissen die zorgverleners ervaren in het hulpverleningsproces/zorgrelatie bij 

personen met niet-Europese migratieachtergrond binnen onze (geestelijke) gezondheidszorg? 

Naast onze hoofdvraag stelden we nog een bijvraag op, die klinkt als: Hoe kunnen we 

cultuursensitief werken hierin inzetten om die moeilijkheden en hindernissen te verkleinen en 

professioneler/kwaliteitsvoller werken in de verpleegkundige zorgrelatie?  

 

1.1.3 Methode 

Om te beginnen zijn we opzoek gegaan naar welke informatie we al vonden over het verlenen 

van cultuursensitieve zorg bij mensen met een niet- Europese achtergrond. We zijn a.d.h.v. een 

literatuuronderzoek opzoek gegaan naar wat er al bekend is over deze onderwerpen en welke 

onderzoeken hier al naar gedaan werden.  

 

Dit hebben we gedaan door elk opzoek te gaan (zie bijlage 1 : zoekstrategie) naar betrouwbare 

bronnen (zie bijlage  : bronnenlijst ) en hier een korte samenvatting over te schrijven. We 

baseerden ons op de checklist (zie bijlage 7) om de bronnen te beoordelen. Zo kregen we een 

algemeen beeld over cultuursensitieve zorg bij het verlenen van zorg bij mensen met een niet-

Europese achtergrond. We kwamen tot de conclusie dat er al meerdere onderzoeken werden 

verricht naar de hindernissen die mensen met een niet-Europese achtergrond ondervinden bij 

het opzoek gaan naar (geestelijke) gezondheidszorg, zoals taalproblemen, gebrek aan 

informatie over het zorgsysteem, beschikbare financiële middelen, de juiste hulp, … 

  

Omdat de hulpverleners hier een grote rol in spelen willen wij onderzoeken tegen welke 

hindernissen en moeilijkheden (afhankelijke variabele) de hulpverleners (afhankelijke 

variabele) botsen bij het verlenen van hulp bij mensen met een niet-Europese 

achtergrond (verstorende variabele).  

 

  
 

INCLUSIECRITERIA 
 

EXLCUSIECRITERIA 

Mensen die werken binnen de 
gezondheidszorg.  

Mensen die niet werken binnen de 
gezondheidszorg. 
 

Mensen die in aanraking komen met 
mensen met een niet-Europese 
migratieachtergrond.  

Mensen die in aanraking komen met 
mensen met een Europese 
migratieachtergrond. 
 

Nederlandstalige en Engelstalige 
wetenschappelijke artikels.  

Franstalige en Duitstalige wetenschappelijke 
artikels.  
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We willen dit onderzoeken door een enquête te versturen naar mensen die werken binnen de 

(geestelijke) gezondheidszorg of mensen die hulpverlenen aan mensen met een niet-Europese 

achtergrond zoals bijvoorbeeld medewerkers in opvangcentra. Na het inwinnen van informatie 

bleek dat voor het afnemen van deze enquête geen ethisch comité nodig was, aangezien we 

de hulpverleners bevragen en niet de hulpvragers. Ook bevragen we geen persoonlijke 

informatie over de hulpvrager . Er werd een enquête opgesteld via google forms. Voor we deze 

effectief hebben rondgestuurd, hebben we eerst een piloottest uitgevoerd. Iedereen legde de 

enquête voor aan drie personen in de zorg. Zo hebben we feedback verzameld vanuit 

verschillende hoeken. Op die manier hebben we onze enquête nog bijgestuurd voor we deze 

de wijde wereld instuurden.    

 

We willen achterhalen hoe de hulpverleners denken of zich voelen in kader van het 

verlenen van zorg aan mensen met een niet-Europese achtergrond en de hindernissen die ze 

hier ondervinden. De zelfrapportage, specifiek een enquête is een goede manier om deze 

gegevens te verzamelen. Door gebruik te maken van enquêtes kunnen we een grote groep 

bereiken. De deelnemers hebben ook meer privacy en anonimiteit dan bij het afnemen van 

bijvoorbeeld een interview. De resultaten kunnen ook snel verwerkt worden en gedigitaliseerd.  

 

Het nadeel is dat de vragen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden en we niet aanwezig zijn 

om hier verdere uitleg rond te geven. Het percentage deelnemers dat de enquête ook 

daadwerkelijk beantwoordt (responspercentage) is bij enquêtes lager dan bij interviews. Ook 

kan het invullen van een enquête voor bepaalde mensen lastig zijn (mensen niet persoonlijk 

kunnen bereiken, mensen die niet voldoende digitale skills hebben, ...) 

 

We hebben gekozen om een combinatie van open en gesloten vragen te gebruiken. Met open 

vragen zijn de deelnemers vrij om zelf een antwoord op te stellen en bekomen we zo meer 

specifieke informatie. Het nadeel is dat deze meer tijd in beslag nemen, waardoor deelnemers 

sneller gaan afhaken. Ook zijn open vragen moeilijker te kwantificeren.  Bij de gesloten vragen 

geven we dan geen ruimte om een mening toe te lichten.  

Het kan ook zijn dat er geen optie beschikbaar is die overeenkomt met de gedachten of 

gevoelens van de deelnemer. Gesloten vragen zijn wel gemakkelijker te analyseren en het kost 

minder tijd.  

  

Door het coronavirus zijn onze kansen beperkter. We hadden niet de mogelijkheid om mensen 

persoonlijk te benaderen en interviews af te nemen.   

  

Het nadeel van zelfrapportage is dat mensen niet altijd een eerlijk en betrouwbaar antwoord 

geven op de vragen. We kunnen zelf onmogelijk nagaan in hoeverre iemand wel of niet eerlijk 

is geweest en in hoeverre iemand wel of niet nagedacht heeft over hun antwoorden.   

 
 

  Voordelen  Nadelen  

Enquête  Anonimiteit, beïnvloeding door 
onderzoeker niet mogelijk, 
goedkoop en snel  

Observatie niet mogelijk, 
verkeerde interpretatie 
mogelijk, laag 
responspercentage  
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Via onze enquête gaan we subjectieve gegevens op een kwantitatieve manier onderzoeken. 

Onze gegevens zijn afhankelijk van de mening/ervaring van de mensen die we bevragen. Door 

deze meningen te kwantificeren kunnen we deze gebruiken voor kwantitatief onderzoek.  

Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek kunnen er algemene uitspraken over en 

voorspellingen voor een grotere groep mensen, in dit geval de hulpverleners, gedaan worden.   

  

Vanuit onze hypothese, dat er voor hulpverleners moeilijkheden zijn om hulp te verlenen aan 

mensen met een niet-Europese achtergrond, hebben we onze enquête (meetinstrument) 

opgesteld om zo aan ons kwantitatief onderzoek te beginnen.  

Nadat we voldoende gegevens verzameld hebben, hebben we deze geanalyseerd doormiddel 

van statistieken (taartvormen). Aan de hand van onze statistieken konden we verbanden 

leggen tussen onze variabelen.  

  

Aangezien wij, als onderzoekers, geen invloed hebben op de hulpverleners (variabele) en enkel 

observeren is het een niet-experimenteel onderzoek. Er wordt geen interventie ingezet.   

  

Omdat we werken a.d.h.v. een niet-experimenteel onderzoek zijn er nog enkele eigenschappen 

die we kunnen toepassen op ons onderzoek:  

- Retrospectief: de gebeurtenissen hebben al plaats gevonden dus kunnen ze niet 

beïnvloed worden. Er wordt ‘teruggeblikt’.  

- Cross-sectioneel onderzoek: alle gegevens worden op één moment verzameld. 

Het kost relatief weinig tijd en het is goedkoper (dan een longitudinaal onderzoek). 

Door de korte duur van het onderzoek zullen er ook minder mensen uitvallen. Dit 

betekent dat er een verhoogd responspercentage is.  

 

Het invullen van de PICO – vraag zorgde ervoor dat we een duidelijk zicht kregen op ‘het’ 

probleem en wat we willen onderzoeken in deze futureproef. 

 

 
PI(C)O: 
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1.1.4 Resultaten 

 

Literatuurstudie (zie bijlage 1 ‘zoekstrategie)  
 
Internationale literatuur  

 

Voor deze literatuurstudie hebben we ons gebaseerd op vijftien wetenschappelijke artikels, die 

wij opzochten door middel van gebruik van betrouwbare bronnen, zoals Pubmed en Google 

Scholar (zie bijlage 2: zoekstrategie). Het doel van deze studie is dat we de bevindingen van 

uit de literatuurstudie kunnen vergelijken met de antwoorden die wij verkregen uit onze enquête. 

Zo willen we zicht krijgen op de verschillen en gelijkenissen tussen de antwoorden van de 

deelnemers van de enquête enerzijds, en de bevindingen uit de studie anderzijds. 

  

We gaan de literatuurstudie onderverdelen in verschillende thema’s. De thema’s zijn: 

hindernissen voor de zorgverleners, de hulpmiddelen voor zorgverleners (bevorderende 

factoren) en cultuursenstieve zorg.  

 

We zullen onder de thema's telkens naar voor brengen wat er in de door ons gevonden literatuur 

onderzocht werd en welke conclusies hieruit kwamen. Onder het thema ‘hulpmiddelen voor 

zorgverleners’ zullen we bevorderende factoren volgens de literatuur weergeven die worden 

aangehaald als antwoord op de hindernissen voor zorgverleners binnen het thema 

cultuursensitieve zorg. 
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Hindernissen voor zorgverleners  

 

Een eerste hindernis die we in verschillende artikelen vinden gaat over de taalhindernis die 

zorgverleners ervaren. Giwa, Salami & O’Rourke, 2020 schrijven dat de patiënten met een 

migratieachtergrond vaak de taal van het gastland niet begrijpen. Dit zorgt niet alleen voor 

problemen tijdens de mondelinge communicatie, maar ook schriftelijke communicatie zoals 

brieven en afspraken begrijpen de migranten niet altijd waardoor ze regelmatig hun afspraken 

missen. Uit onderzoek bleek dat door de taalproblemen zorgverleners tot verkeerde diagnoses 

komen (Priebe et al., 2011). Ook Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai 

(2015) zeiden in hun onderzoek dat huisartsen enkel over het lichamelijke aspect 

communiceren omdat ze niet verder in detail durven gaan. Daardoor zouden geestelijke 

aspecten zoals stress en andere psychische stoornissen niet behandeld worden. 

Psychiatrische verpleegkundige zouden het verhaal van hun patiënten met een migratie 

achtergrond minder complex maken en minder geneigd zijn om hun te verdiepen in de 

traumatische ervaringen die de patiënt in zijn of haar land van herkomst zou hebben 

meegemaakt.  

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) beschreven dat zorgverleners 

op een spoedafdeling deze hindernis als minder lastig ervaren omdat hun zorg veel directer is. 

Terwijl de zorg bij verpleegkundige op een psychiatrische afdeling of huisartsen eerder 

holistisch zou moeten zijn. 

Wat er vaak in de verschillende artikels beschreven wordt is dat tolken een positief effect 

zouden hebben op deze taalhindernis. Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik (2013) vermelden 

in hun onderzoek dat de voorkeur van de zorgverleners uitgaat naar professionele tolken omdat 

zij meer kennis zouden moeten hebben over medische termen. Volgens het onderzoek van 

Priebe et al., (2011) is er vaak een beperkte toegang van tolken in zorginstellingen. Daardoor 

worden de familie en kinderen ingezet als tolk. Dit zou wel enkel aangeraden zijn in minder 

complexe omstandigheden omdat dit in bepaalde gevallen zou kunnen leiden tot 

problematische situaties.  Er kwam ook wel kritiek op het inzetten van een tolk. Zorgverleners 

erkennen het belang van een tolk wel. Maar het inzetten van tolken die face to face vertalen, of 

telefonisch vertalen zou volgens sommige zorgverleners als tijdrovend en arbeidsintensief 

ervaren worden. Dit zou het gevolg zijn van de hoge werkdruk en het tekort hebben aan 

personeel. Zeker op een spoedgevallendienst zouden de telefonische tolken zeer tijdrovend 

zijn. Daarnaast zou ook het belang van de aanwezigheid van een tolk in vraag gesteld worden 

tijdens een bevalling en op de kraamafdeling. Ondanks de aanwezigheid van een tolk zal dit 

niet altijd de kwaliteit van de zorg verbeteren (Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & 

Prakongsai, 2015).  

 

Daarnaast beweren Priebe et al., (2011) in hun onderzoek dat het inzetten van een tolk kan 

leiden tot een soort driehoeksverhouding wat voor een soort wantrouwen kan zorgen. 

Lindenmeyer, Redwood, Griffith, Teladia, & Phillimore (2016) zeggen bovendien dat bij het 

inschakelen van een tolk de zorgvrager een betere band zou creëren met de tolk dan met de 

zorgverlener. 

In 2015, vatten Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai het mooi samen; de 

complexiteit van het overwinnen van de taalhindernissen kan niet alleen opgelost worden door 

het inhuren van een tolk, om deze hindernis te overwinnen moet er ook nagegaan worden of 
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de dienst al aanpassingen deed aan de behoeften van de patiënt met een 

migratieachtergrond.   

  

Daarnaast zijn er ook de culturele aspecten die mee spelen. Zorgverleners hebben vaak een 

gebrek aan culturele competenties. Uit het onderzoek van van Herwaarden, Peters-Scheffe, & 

Rommes (2020) blijkt dat de culturele competenties van de zorgverlener bijdragen tot het 

verlenen van cultuursensitieve zorg. In 2016, benadrukken Lindenmeyer, Redwood, Griffith, 

Teladia, & Phillimore het belang van culturele competenties. Het is een noodzakelijke 

vaardigheid om goede zorg te verlenen. Er werd in hun onderzoek aangegeven dat het 

belangrijk is om overbruggende rollen aan te nemen en verbindend te werken. Een open 

houding voor diversiteit is cruciaal. 

 

Volgens het onderzoek van Priebe et al., (2011) zijn er in elke cultuur verschillende normen, 

gewoontes en aspecten en dit kan voor complicaties zorgen.  

 

Bovendien zouden gendervoorkeuren een belangrijke rol spelen. Deze hindernis draagt bij tot 

een moeilijkere hulpverlening. Mannelijke tolken begrijpen bijvoorbeeld vaak niet de behoeften 

van vrouwelijke patiënten met een migratie achtergrond. Vrouwelijke verpleegkundigen ervaren 

regelmatig een gebrek aan respect van sommige patiënten met een migratie achtergrond. 

Als de zorg niet op een correcte manier uitgevoerd wordt krijgen zorgverleners wantrouwen van 

hun patiënten. Zorgverleners hebben schrik voor beschuldigingen van racisme als ze tijdens 

hun zorg onbedoelde culturele fouten maken (Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & 

Prakongsai, 2015).  

 

Priebe et al., (2011) beschrijven dat patiënten met een migratie achtergrond verschillende 

opvattingen over ziekte en behandeling hebben. De uiting van symptomen en pijn zorgen soms 

voor een moeilijke diagnose omdat er verschillende opvattingen zijn omtrent ziekte en 

behandeling, zeker als deze opvattingen sterk verschillen met die van de zorgverlener.  Ook de 

studie van Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik (2013) bevestigt dat zorgvragers met een 

migratieachtergrond een ander begrip hebben over ziekte en gezondheid. Dit zou ertoe kunnen 

leiden dat zorgverleners moeilijkheden hebben met het diagnosticeren van personen met een 

migratieachtergrond.  

 

Markey, Tilke, & Taylor (2017) geven aan dat de voornaamste hindernis onzekerheid is. 

Verpleegkundigen weten niet hoe ze moeten handelen door een gebrek aan kennis en zijn zich 

ook niet altijd bewust van het etnocentrisme van de organisatie. In plaats van iets te doen aan 

deze onzekerheden vertonen de werknemers een gebrek aan toewijding aan de patiënten. De 

voornaamste vraag die men hier stelt is: “Waarom vinden verpleegkundigen het acceptabel om 

niets te doen aan het gebrek aan culturele kennis en de onzekerheden die hieraan volgen?”. 

Onzekerheid bij zorgverleners bij het werken met patiënten met een andere etniciteit komt ook 

terug bij het onderzoek van Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik (2013). 

 

 Wat we nog zien in verschillende studies is dat zorgverleners angstig zijn dat ze gevoelens van 

discriminatie en racisme oproepen bij zorgvragers met een migratieachtergrond.  
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In 2013, beschrijven Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik dat zorgverleners zeer hoge 

verwachtingen ervaren van de zorgvragers met een migratieachtergrond. Ze hebben het gevoel 

dat als zij niet voldoen aan die verwachtingen dat zorgvragers zich gediscrimineerd voelen. Dit 

wordt bevestigd door de studie van Lindenmeyer, Redwood, Griffith, Teladia, & Phillimore 

(2016).  

Ook het onderzoek van Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) 

beaamt dit. Ze beschrijven in hun studie dat er in Griekenland een bevraging is uitgevoerd bij 

zorgverleners. Deze bevraging heeft geen consensus opgeleverd over de vraag of ze voor 

patiënten met een migratie achtergrond een aparte afdeling zouden oprichten opdat de 

efficiëntie van de gezondheidszorg zou verhogen. Dit kwam omdat de zorgverleners schrik 

hadden dat dit de perceptie van ongelijkheid en racisme zou benadrukken. Dit wordt 

beschreven als ‘de angst voor het maken van een culturele blunders’. Ze beschrijven nog een 

soortgelijk probleem; het gaat dan over het screenen van TBC bij asielzoekers in het Verenigd 

Koninkrijk. Je kan je dan afvragen of het gaat over een beschermende regel ten opzichte van 

alle bewoners van het Verenigd Koninkrijk of het dan gaat over een soort van discriminatie en 

racisme.  

 

 

Bovendien wordt er in twee onderzoeken aangetoond dat de verschillende protocollen en 

richtlijnen niet overeen zouden komen met de attitudes en overtuigingen van de patiënt.  

In 2015, beschrijven Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai dat de richtlijnen 

en protocollen van een instelling soms, en eigenlijk zeer vaak, in tegenspraak zijn met de 

attitudes en overtuigingen van patiënten met een migratieachtergrond. Doordat deze niet 

overeenkomen met de culturele opvattingen van een patiënt kan dit voor stress zorgen bij 

zorgverleners.  

Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Herwaarden, Peters-Scheffe, & Rommes (2020). 

Zij zeggen dat het voor de zorgverlener heel ingewikkeld wordt om cultuursensitieve zorg te 

bieden aan patiënten of aan familie van patiënten met een migratieachtergrond als de 

wetgeving niet aansluit bij de cultuurspecifieke wensen van hen.  

 

In 2011, halen Priebe et al., aan dat zorgverleners moeilijkheden ervaren bij het regelen van 

zorg voor migranten zonder dekking van de gezondheidszorg. Verschillende zorgverleners 

verklaren dat ze nood hebben aan verduidelijking omtrent de rechten van de verschillende 

patiëntengroepen.  

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) bekrachtigen deze bevinding. 

Ze zeggen dat het beheer van diensten voor patiënten met een migratie achtergrond zonder 

papieren worden beïnvloed door de wet- en regelgeving waarin een gezondheidsinstelling actief 

is. Bijna alle internationale wetten en instrumenten hebben de mensenrechten gewaarborgd, 

inclusief hun recht op gezondheidszorg. Er zijn wel verschillende manieren om deze wetten te 

interpreteren. Als gevolg hiervan werd er een aanzienlijk verschil gezien van land tot land en 

ook binnen landen.  

Ze zien in hun onderzoek dat veel zorgverleners, die werken in steden waar het recht op zorg 

van mensen met een migratieachtergrond beperkt is, allerlei tactieken en strategieën hebben 

om de obstakels van het beperkte recht op gezondheidsuitkeringen te omzeilen en zo te 

ongewenste financiële lasten voor de patiënt te vermijden. Deze tactieken en strategieën 

bestaan uit het doorverwijzen naar liefdadigheidsorganisaties of het bestellen van bepaalde 
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medische testen op naam van de arts. Ze noemen dit ‘een oogje dichtknijpen’. Bovendien 

zeggen ze dat de tegenstelling tussen de wet en de beroepsethiek kan leiden tot spanningen 

en misverstanden. Slechte relaties tussen zorgverleners en patiënten zouden kunnen bijdragen 

tot nadelige effecten op de volksgezondheid, omdat zorgvragers met een migratieachtergrond 

de reguliere gezondheidszorg zouden verlaten en onbehandeld zouden blijven. 

 

Patiënten met een migratieachtergrond hebben meestal een gebrek aan bekendheid met het 

gezondheidszorgsysteem van het land waar ze verblijven. Volgens hulpverleners worden die 

diensten onderbenut omdat de zorgvragers hiervan niet op de hoogte zijn. (Priebe et al., 2011)  

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) beschrijven dat het probleem 

van wantrouwen groter wordt als de patiënt het gezondheidssysteem niet kent of er niet 

vertrouwd mee is.  

In 2011, geven Priebe et al., hiervoor al een oplossing; namelijk het geven van educatieve 

programma’s en voorlichtingsmateriaal aan de zorgverleners. Hierdoor zouden ze een 

gemakkelijker toegang krijgen tot de passende en effectieve diensten.  

 

Uit onderzoek blijkt ook dat er hindernissen ervaren worden op organisatorisch niveau van de 

zorginstelling. Vaak gaat het dan over de beperkte middelen die er zijn in een organisatie om 

culturele aanpassingen te voeren. Dit gaat dan over een gelimiteerd budget waardoor ze geen 

tolk kunnen inhuren of dat er geen budget is om het personeel voor opleidingen hieromtrent te 

vergoeden. Ze zagen ook dat er in sommige gevallen wel voldoende middelen zijn in een 

organisatie maar dat de zorgverleners hierover te weinig op de hoogte van zijn.  (van 

Herwaarden, Peters-Scheffe, & Rommes, 2020) 

 

Een andere hindernis die wordt vastgesteld op organisatorisch vlak is het etnocentrisme. De 

studie toont aan dat medewerkers het snel als normaal ervaren als men niet cultuursensitief 

handelt. Dit toont aan hoe sterk de omgeving de attitude van medewerkers kan beïnvloeden. In 

plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor eigen betrokkenheid worden er een tal van 

excuses bedacht om de cultureel onverschillige zorg goed te praten. (Markey, Tilke, & Taylor, 

2020) 

 

Als laatste hindernis hebben we het gebrek aan culturele diversiteit in een team.   

In 2015, beschrijven Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai dat het gebrek 

aan verschillende etnische achtergronden in een team kan beschouwd worden als een 

hindernis. Het team/andere collega’s zouden een hindernis kunnen vormen als ze het niet eens 

zijn met een cultuurspecifieke wens van een zorgvrager. Er kan dan in het team een conflict 

ontstaan over wat goede zorg is (van Herwaarden, Peters-Scheffe, & Rommes, 2020).  

 

Cultuursensitieve zorg 

 

In 2015, schrijven Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai dat 

cultuursensitieve  zorg gezien wordt als een effectief middel om de gezondheidsstatus van de 

zorgvragers met een migratieachtergrond te bevorderen. Volgens van Herwaarden, Peters-

Scheffe, & Rommes, (2020) zijn er verschillende hindernissen voor zorgverleners om 

cultuursensitieve zorg te bieden. Het gaat dan over de culturele competenties, zoals we al 
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eerder vermeld hebben, van de zorgverleners. De ervaring met andere culturen zou een 

bevorderend effect hebben op cultuursensitieve zorg. In hun onderzoek wordt ook de functie en 

de verantwoordelijk beschreven als een belemmering. Sommige functies zorgen ervoor dat je 

minder betrokken bent bij de familie wat het bieden van cultuursensitieve zorg zou bemoeilijken. 

Het opnemen van culturele sensitiviteit in de taakomschrijving van alle medewerkers zou deze 

hindernis kunnen verkleinen.  

 

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) vermelden dat het in de 

praktijk vaak niet gemakkelijk is om cultuursensitieve zorg toe te passen. Zij beschrijven in hun 

studie, net zoals eerder al vermeld, dat het gebruik van tolken gezien wordt als een ‘gouden 

standaard’ voor het verlenen van cultuursensitieve zorg. Het inhuren van tolken is geen garantie 

voor cultuursensitieve zorg van hogere kwaliteit. Door het inzetten van een tweetalige tolk wordt 

het taalprobleem wel opgelost, maar zij weten misschien niets of zeer weinig over de cultuur en 

overtuigingen van een patiënt met een migratie achtergrond.  

 

Volgens Williamson, & Harrison (2010) is het belangrijk om na te gaan in hoeverre hulpverleners 

weten wat cultuursensitieve zorg inhoudt, zodat ze het ook echt kunnen implementeren.  

 

Hulpmiddelen voor zorgverleners 

 

In het onderzoek van Priebe et al., (2011) worden er een aantal bevorderende factoren 

benoemd door zorgverleners. Ze gaven aan dat er voldoende flexibiliteit van de organisatie 

moet komen met voldoende middelen en tijd. Het belang van een flexibele en 

geïndividualiseerde benadering voor migranten binnen de reguliere zorg met meer 

inloopsessies, open afspraak schema’s en belangenbehartiging werden benadrukt. Daarnaast 

is het belangrijk om samen te werken met sociale diensten en de familie van de patiënt. 

Zorgverleners maken zich vaak zorgen omtrent de leefomstandigheden van de zorgvrager. Het 

zou de ziekte van de zorgvrager kunnen verergeren of herstel tegenhouden. Daarom is het 

belangrijk om samen te werken met de sociale diensten en de persoonlijke omgeving van de 

patiënt. Verder worden kennis en bewustzijn beschouwd als de kern van respectvolle en 

kwalitatieve gezondheidszorg. Het is essentieel dat dit opgenomen wordt in opleidingen en dat 

cursussen beschikbaar zijn met migratie specifieke ziekten, culturele opvattingen/normen, 

taboes, … Er is gebrek aan kennis volgens hulpverleners. Kennis zou bijdragen aan betere 

zorg.  Bovendien wordt er gesteld dat migranten gemakkelijker toegang zouden krijgen tot 

passende en effectieve diensten als ze educatieve programma’s en voorlichtingsmateriaal 

krijgen. Ook een positieve zorgrelatie tussen de zorgverlener en zorgvrager zou bijdragen aan 

de continuïteit van de zorg. Deze begrippen kwamen aanbod: respect, warmte, gastvrijheid, 

luisteren en effectief reageren. Het is belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Als 

laatste zouden duidelijke richtlijnen over het recht op zorg van verschillende groepen migranten 

bijdragen. Markey, Tilke & Taylor, 2020 geven aan dat verpleegkundigen zichzelf beter moeten 

leren begrijpen en kritisch nadenken over hun handelen met patiënten met een 

migratieachtergrond. Het is belangrijk dat men zich op cultureel niveau kan bijscholen. Een 

tweede punt dat ze stellen is dat verpleegkundigen vaardigheden moeten ontwikkelen om de 

waarden en normen bij zowel personen als organisaties in vraag stellen. 
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Wat nog een hulpmiddel kan zijn voor de zorgverleners is het gebruik van tolken. We zien wel 

zoals eerder vermeld dat het inzetten van een tolk niet altijd even effectief is. Hier moeten we 

bij stilstaan als zorgverlener. 

 

Cultuurdiversiteit van een team zou bevorderend werken voor zorgverleners.  

Volgens van Herwaarden, Peters-Scheffe, & Rommes (2020) kan diversiteit in een team 

bijdragen tot cultuursensitieve zorg. Het kan niet enkel de communicatie tussen zorgvrager en 

zorgverlener vergemakkelijken, maar het is ook een bron van informatie over de cultuur.  

Zorgverleners vinden dat die ‘culturele tussenhandelaar’ kan dienen als een oplossing voor het 

gebrek aan diversiteit in een team. Deze kunnen dan als brug functioneren tussen de behoeften 

van de patiënten met een migratieachtergrond en de zorgverleners (Suphanchaimat, 

Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai, 2015).  

 

In 2010, beschrijven Williamson, & Harrison dat als zorgverleners goede zorg willen verlenen, 

ze de focus op de cognitieve aspecten van de cultuur moeten leggen, en dan voornamelijk op 

tradities, waarden en normen en overtuigingen. Het onderzoek gaat er wel vanuit dat deze 

allemaal hetzelfde zijn voor een soortgelijke groep. Door te leren over tradities, normen en 

waarden en overtuigingen van een bepaalde groep zouden verpleegkundigen betere zorg 

kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk dat ze bewust zijn van hun eigen cultuur om zo het 

‘verschil’ te kunnen omarmen. Er kwam op dit onderzoek veel kritiek. Door op deze manier 

cultuur te benaderen wordt het gezien als iets statisch en onveranderbaar. Handelen op deze 

manier werkt stereotypering in de hand.  

Het artikel beschrijft ook dat het belangrijk is dat zorgverleners zelf hun eigen cultuur en blinde 

vlekken herkennen. Ze moeten zicht hebben over hun eigen culturele geloofsovertuigingen, 

attitudes en gevoelens. Er zijn al verschillende methodes ontwikkelt om hulpverleners hier zicht 

over te laten krijgen zoals: Value Clarification Exercises, Self Assessment Tool, Continuing 

Education. Er is echter nog niet veel bewijs over de effectiviteit van deze.  

 

Het Brief Cultural Interview (BCI) is een tool die wordt gebruikt in de psychiatrie om de 

diagnostiek van niet-westerse patiënten te verbeteren. De moeilijkheid bij niet-westerse 

patiënten is het achterhalen van de psychische klachten, een juiste diagnose stellen en een 

geschikte behandeling vinden. Een mogelijke oorzaak is het verschil van visie op ziekte en 

gezondheid. Het gebruik van de tool kan ervoor zorgen dat de behandelplannen meer rekening 

houden met de culturele identiteit van de patiënt. De patiënt wordt beter begrepen, behandeld 

en heeft een groter tevredenheidsgevoel. Men kan beter achterhalen wat relevante culturele 

factoren zijn om zo de werkrelatie te optimaliseren. 

Het cultureel interview bevat vier componenten nl. culturele identiteit, culturele verklaring van 

ziekte, culturele factoren van de psychosociale omgeving en culturele elementen in de relatie 

tussen patiënt en hulpverlener. Het resultaat is dat patiënten zich meer empowered voelen, er 

is meer inzicht in de patiënt (gedrag en visie op klachten), er zijn meer relevante gegevens voor 

het opstellen van een behandelplan, de relatie tussen arts en patiënt is verbeterd en de patiënt 

heeft een beter tevredenheidsgevoel. Patiënten gaven aan dat ze het geen probleem vonden 

om over hun achtergrond te praten. Ze vonden dit juist erg nuttig. Enkele belemmeringen 

werden wel vastgesteld na toepassing. Personen die de Nederlandse taal niet vlot spraken, 

ondervonden moeite om hun klachten goed te kunnen verwoorden. Zorgverleners vonden het 

moeilijk om bij aanvang van het gesprek te vragen of patiënten hier wilden aan deelnemen. De 
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volledige vragenlijst werd meestal niet overlopen omdat niet alle vragen als even relevant 

werden gezien en wegens tijdgebrek. Dit zorgt ervoor dat de effecten minder goed geëvalueerd 

kunnen worden. (Rohlof, & Groen, 2009) 

 

Een laatste hulpmiddel dat wordt aangeboden voor zorgverleners zijn trainingsinitiatieven. 

Teunissen et al., (2017) geven aan dat er trainingsinitiatieven en evidence-based richtlijnen 

bestaan om de interculturele communicatie te optimaliseren. Het artikel geeft weer dat 

migranten de dagelijkse klinische praktijk kunnen aanpassen, introduceren en evalueren. 

Belanghebbenden werkten de initiatieven en richtlijnen bij naargelang de lokale context. Zo 

werd bijvoorbeeld de focus verlegd van huisartsen naar een breder multidisciplinair team. De 

opleiding van eerstelijns gezondheidsteams resulteerde in een verdraagzame houding en meer 

doeltreffende communicatie. Er werd meer aandacht besteed aan de behoeften van de 

migranten. De migranten gaven aan dat de aanwezigheid van tolken hen meer vertrouwen gaf 

in de huisartsen. Ook huisartsen gaven aan dat dit een meerwaarde was. Door onder andere 

financiële beperkingen was het echter niet altijd mogelijk om tolken in te schakelen. 

 

Nederlandse literatuur  

 

Hulpmiddelen voor zorgverleners 

 

Braakman (2000) onderzocht hoe een tolk optimaal benut kan worden in de hulpverlening van 

de GGZ, aangezien taal en cultuurverschillen de psychiatrische diagnose bemoeilijken. Hij geeft 

een methode die bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is de voorbespreking met de tolk waarbij 

wordt benadrukt dat ook de manier waarop iets gezegd wordt van belang is. Ten tweede moet 

de tolk tijdens het gesprek goed letten op non-verbale signalen, aandacht en 

concentratievermogen, uitingen van ziektebeelden. Als laatste is ook de nabespreking met de 

tolk, wat vaak niet gedaan wordtwaardoor kostbare informatie verloren gaat. Het is ook een 

voordeel als de tolk dezelfde culturele achtergrond heeft, omdat hij zo kan verklaren of bepaalde 

uitingen deel zijn van de cultuur of niks met de cultuur te maken hebben. Dit alles zou moeten 

bijdragen aan een betrouwbaardere diagnose.  

 

 

Sinds 2002 bestaat er een Nederlandstalige vragenlijst (CFI) omtrent de culturele achtergrond 

van een patiënt. Nadat eerder bewezen werd dat de cultuur van de patiënt wel degelijk een 

invloed heeft op de diagnose en behandeling, werd dit geïmplementeerd. Echter is het zo dat 

een zorgvrager die behoort tot een bepaalde cultuur, niet identiek is aan alle andere mensen 

binnen deze cultuur. Opvattingen en dingen die men meekreeg van het ‘huis’ kunnen verschillen 

binnen eenzelfde cultuur. De cultuur op zich verandert voortdurend, mensen beïnvloeden de 

cultuur en ook andersom. Het is dus niet zo dat mensen een willoos slechtoffer zijn van hun 

cultuur.   

 

Na ervaringen van om en bij de 200 culturele interviewen, werd een verkorte vragenlijst van 25 

vragen opgesteld. Deze vragen werden indirecter, concreter en formeler geformuleerd. Deze 

kortere versie werd duidelijk als aangenamer en eenvoudiger aanvaard door de 23 

respondenten (van verschillende afkomst, etc.) die aan het kleinschalig onderzoek 

deelnamen.   
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We kunnen concluderen dat de verkorte versie van het cultureel interview (CFI) een aanrader 

is om te gebruiken bij de anamnese van een client met een andere culturele achtergrond dan 

een Nederlandse. De informatie die deze vragenlijst oplevert, is relevant in de 

behandelplanbespreking en opent deuren voor zorgverleners in het verlenen van de zorg 

(groen, 2011).  

 

 

Hindernissen 

 

Uit onderzoek van Braakman komen 5 valkuilen naar voor bij de psychiatrische benadering va

n    

allochtonen :  

 

1. ‘met de deur inhuis vallen’. Deze directe aanpak kan resulteren in weinig  

 meededeelzaamheid van de patiënt.  

2.  generaliseren. Een antwoord hierop zou het CFI kunnen zijn. 

3.  ervan uitgaan dat allochtonen niet somatiseren. Dit klopt niet, dus het is belangrijk 

aandacht te hebben voor de somatische uitingsvorm van de ziekte. 

4.  transcultureel gebruik van vragenlijsten die hier niet op afgestemd zijn.  

5.  maar 25 van de 150 cultuurgebonden psychiatrische syndromen zijn opgenomen in de 

DSM-IV, wat kan resulteren in foutieve diagnose en/of behandeling (Braakman, 2001). 

Ziektegedrag moet door de psychiater steeds beoordeeld worden binnen de culturele 

context van de patiënt. Hij pleit voor een ‘tweesporenbeleid’, de patiënt die enerzijds een 

biomedische behandeling krijgt, maar anderzijds moet er ook aandacht zijn voor de 

ziekte-ervaring van de patiënt. Onvoldoende aandacht voor dit en de cultuur geeft vaak 

een gebrek aan therapietrouw (Groen, 1995).   

 

Wanneer we patiënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek willen behandelen, is het 

van groot belang om onze houding aan te passen. We stellen geregeld de vraag of een bepaald 

karakterkenmerk cultuurgebonden is, of effectief een pathologie inhoudt. We moeten als 

zorgverlener van deze vraag afstappen door niet meer te denken dat wij er enkel zijn om 

psychopathologie op te lossen.   

 

Het Sostojewski-complex heeft een groot aandeel in de opstandigheid van hulpverleners met 

een andere culturele achtergrond. Dit zien we dus geregeld voorkomen bij vluchtelingen en 

asielzoekers met een hulpvraag binnen de GGZ. Binnen dit complex benoemt men de misdaad-

straf verhouding, iets wat voortdurend gezien wordt bij deze groep hulpvragers. Een naaste 

heeft aandeel/schuld in de geestelijke gezondheidstoestand van de hulpvrager, wat zich uit in 

het feit dat deze levenslang voor het ‘slachtoffer’ wil zorgen. Het ‘slachtoffer ’laat deze naaste 

dan ook graag zijn ‘straf’ uitvoeren, wat leidt tot opstandigheid tegenover een klinische 

opname.   

 

Als hulpverlener is het hierbij belangrijk om elke mens als uniek te zien in zijn denken 

en handelen. Ook is het een enorme meerwaarde om ons eigen denken en handelen in vraag 

te stellen, binnen onze gezondheidscultuur. Op deze manier kan men de vijandigheid gaan 
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omkeren, wat zich kan uiten in het toelaten van de 

zorgverlener/zorgverlening (Braakman, 2001).  

 

 

Analyse van bestaande digitale methodes en hulpmiddelen 

 
1. De app ‘SayHi’   
 

Dit is een app die gedownload kan worden op je smartphone of tablet. De boodschap 

wordt ingesproken en vervolgens vertaalt deze app dit naar de gewenste taal (Duits, 

Russisch, Engels, Spaans, Chinees,...). Indien de zin niet uitgesproken kan worden 

bestaat er ook de mogelijkheid om deze in te typen. De app voorziet de functie om te 

kiezen tussen een mannelijke en een vrouwelijke stem. Er is ook de mogelijkheid om de 

stem sneller of trager te laten spreken. De app heeft niet zoveel functies, hierdoor wordt 

het snel duidelijk welke toets waarvoor dient. De kleuren die worden gebruikt in de app 

beperken zich voornamelijk tot wit, blauw en groen. Dit allemaal samen zorgt ervoor dat 

de app gebruiksvriendelijk is. De reviews zijn bijgevolg bijna allemaal bijzonder positief.   
 

Voor een optimaal gebruik, zijn er enkele aandachtspunten. Er moet altijd 

internetverbinding zijn en de boodschap moet goed gearticuleerd ingesproken worden. 

Als je in de lijst van de talen kijkt die app heeft, staan er meer dan 100 in verwerkt maar 

niet elke taal heeft hier een vertaalfunctie. Dit heeft als gevolg dat deze talen helemaal 

niet bruikbaar zijn. Een laatste maar belangrijk aandachtspunt is dat het als gebruiker 

niet te achterhalen is of de vertaling wel correct is.  

 

De auteur van deze app is Amazon. Amazon is een Amerikaans commercebedrijf en 

was een van de eerste bedrijven die online producten verkocht. Er is een vermelding 

van zowel een emailadres als een gewoon adres. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

deze app betrouwbaar is.  
 

(Amazon, 2021) 
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2. Zanzu   
 

Zanzu is een website waar je als zorgverlener terecht kunt om seksuele informatie te 

geven aan een zorgvrager. Ook als zorgvrager kan je een kijkje nemen op deze site. De 

website is onderverdeeld in verschillende thema’s. Deze thema’s zijn lichaam, 

gezinsplanning & zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties & gevoelens, rechten & 

wet. 

 

Je kan de website laten vertalen in 13 verschillende talen, zowel schriftelijk als 

mondeling(Frans, Engels, Arabisch, Bulgaars, Duits, Spaans, Farsi, Pools, Portugees, 

Roemeens, Russisch, Albanees en Turks). Dit is zeker al een goed begin maar de 

meerderheid hiervan zijn Europese talen. Migranten van niet-Europese 

migratieachtergrond zullen deze site minder goed kunnen benutten. Deze site oogt 

professioneel en aantrekkelijk. Per thema wordt er een specifieke kleur gebruikt. 

Aangezien er zowel gebruik gemaakt wordt van beeldmateriaal als tekst zorgt dit ervoor 

dat alles extra duidelijk is voor de lezer/luisteraar. Men kan ervan uitgaan dat de site 

recent werd bijgewerkt aangezien er artikels over Covid 19 aan bod komen. De website 

is een samenwerking van Sensoa en BZgA. Ze informeren de luisteraar/lezer over 

objectieve feiten. Senso is het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en 

is een officiële partner van het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en gezin. 

Bovendien voert Sensoa het beleid voor seksuele gezondheid van de Vlaamse regering 

uit. BZgA is het Duits Federaal Agentschap voor gezondheidspromotie en is een partner 

van WHO/Europe. Deze auteurs zijn zeker geschikt om deze informatie te verschaffen. 

Alles wat men publiceert, wordt eerst goedgekeurd door een internationale adviesraad 

van Europese experten, inclusief enkele vertegenwoordigers van de WHO. Sensoa en 

BZgA kunnen gecontacteerd worden. Hiervoor moet je op de link klikken naar de site van 

Sensoa en BZgA. Deze mogelijkheid is er niet vanuit de site van Zanzu zelf. 

 

 
(Sensoa & BZgA, 2015) 
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3. Digitaal platform: pigmentzorg  

 
Dit is een website die zich richt tot (toekomstige) zorgverleners die werken met mensen 

met een migratieachtergrond. Je kan hier verschillende hulpmiddelen terugvinden zoals:  

 toolbox: het doel van de toolbox is nieuwe instrumenten en technieken 

aanreiken  aan zorgverleners. Je vindt er een verzameling van onderzoeken, 

instrumenten en technieken terug over cultuursensitieve zorg.   

 videozone: het doel van de videozone is nieuwe thema’s aanbrengen. In de 

videozone krijg je de mogelijkheid om video’s binnen bepaalde categorieën te 

zoeken. bv. ethische kwesties, genitale verminking, interculturele competenties 

en communicatie, ...   

 agenda: overzicht van studiedagen, lezingen, ...  

 

Op deze site kan je een lijst terugvinden met sprekers en workshopbegeleiders. Bij iedere 

spreker staat een korte beschrijving van al hun competenties en welke opleidingen ze 

geven. Als hulpverlener krijg je hier de kans om je competenties in het cultuursensitief 

handelen te verbeteren.   

 

Deze site is actueel aangezien er een laatste update werd verricht in 2021.  

De site wordt enkel in het Nederlands aangeboden. Dit stoort hier niet aangezien het 

doelpubliek de zorgverleners zijn. De site ziet er professioneel uit. Het bevat geen 

taalfouten, geen overdreven kleurgebruik, en het is overzichtelijk. Alles wat de site 

belooft voldoet aan de verwachtingen. Er zijn links, filmpjes, agendaoverzicht en ze 

werken vlot.  

 

Dit is een project van het Vlaams instituut voor Vorming en Opleiding (VIVO vzw) en 

wordt ondersteund door het impulsfonds migrantenbeleid. Hierdoor kunnen we 

ervan uitgaan dat dit om correcte en betrouwbare informatie gaat.  

  
(Vivo, 2021) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Reflectietool: bouwen aan cultuursensitieve zorg 
 

Deze reflectie tool richt zich tot zowel medewerkers als het management van een 

organisatie. Voor een goed verloop is belangrijk dat zowel het management als de 

medewerkers zich hier actief voor inzetten. Er wordt ook concrete informatie gegeven over 

hoe men de opbouw van cultuursensitieve zorg start. Met behulp van deze tool kan je te 

weten komen hoe ver de organisatie staat rond het thema van cultuursensitieve zorg. Het 
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helpt je ook te bepalen wat de volgende juiste stap is voor de organisatie en het brengt in 

kaart welke ondersteuning en instrumenten er al bestaan rond het thema 

van cultuursensitieve zorg.   

 
De tool bestaat uit een quick en full scan. De quick scan kan op een snelle manier in kaart 

brengen waar de organisatie staat als het gaat over cultuursensitieve zorg. De full scan is 

wat geavanceerder. Hier wordt gewerkt met verdiepende vragen, sterkte 

en zwakteanalyse en het opmaken van een actieplan. Er wordt op vier aspecten gefocust 

nl. identiteit van de organisatie, medewerkers, aanbod en d doelgroep. De keuze ligt echter 

bij de organisatie of ze al dan niet meteen inzetten op alle aspecten. Er kan de keuze 

gemaakt worden om voorlopig te focussen op bijvoorbeeld één aspect. De organisatie kan 

ook rekenen op extra ondersteuning indien dit gewenst is. Dit doen ze door contact op 

nemen met de makers van de tool. De links naar deze contacten worden gegeven in de 

presentatie. De presentatie werd gepubliceerd in maart 2019 en werd niet meer hernieuwd. 

De informatie is twee jaar oud maar nog steeds actueel. De presentatie wordt enkel in het 

Nederlands gegeven. Het doelpubliek zijn de medewerkers en managers van een 

organisatie waardoor dit geen probleem is. In de presentatie staat veel tekst maar dit wordt 

gecompenseerd door het gebruik van kleur en foto’s. Dit project werd georganiseerd door 

VIVO vzw, het Agentschap Integratie en Inburgering en Atlas Integratie en Inburgering stad 

Antwerpen en wordt ondersteund door Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

van de Vlaamse Overheid. Heel wat andere organisaties zoals bijvoorbeeld het Wit-

Gele kruis waren ook betrokken bij de ontwikkeling. Hierdoor kunnen we stellen dat dit een 

erg betrouwbare en praktisch bruikbare tool is.  

 

 
(Vivo 
et al., 
2019) 
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5. Google translate  
 

Dit is wellicht een van de meeste gekende en gebruikte vertaalmethoden. Dit is een tool 

die gratis ter beschikking wordt gesteld door Google. Deze digitale tool bied je de 

mogelijkheid om een boodschap, zin of woord te laten vertalen naar een taal naar keuze. 

Je geeft aan in welke taal je de boodschap zal typen en vervolgens duid je de taal aan 

waarin je de vertaling wilt zien. 

 

Google Translate is in staat om meer dan honderd talen te vertalen. Hierdoor is Google 

Translate zo aantrekkelijk voor vele gebruikers. Deze tool heeft ook de functie om de 

boodschap luidop te laten afspelen. Wat nadelig aan deze digitale tool is dat functie 

luidop spreken monotoon spreekt en dat de uitspraak niet altijd klopt. Een ander 

aandachtspunt is dat Google Translate, zinnen niet altijd correct vertaald. Bij het vertalen 

van enkel woorden is dit geen probleem. Internetverbinding is ook hier een must. Deze 

tool ziet er niet zo aantrekkelijk uit qua uiterlijk. Er wordt amper gebruik gemaakt van 

kleur. Het is wel een gebruiksvriendelijke tool. Het gebruik van de tool is zeer simpel en 

voor de hand liggend. Er is maar één scherm dat gebruikt kan worden en alles wordt 

duidelijk aangegeven.  

 

 
(Google, z.d.) 

 

 

 

 

Analyse aan de hand van empathische gebruikersinzichten 

 

Onze enquête werd ingevuld door 197 personen, waarvan 106 uit de algemene 

gezondheidszorg en 91 uit de geestelijke gezondheidszorg.   

  

Resultaten uit de enquête (zie bijlage 2 ‘resultaten enquête’)  
 

Hoe oud bent u?   

Het grootste deel van ons publiek waren jongeren tussen de 20 en de 25 jaar (23.3%) gevolgd 

door volwassenen van 26 tot 31 jaar (21.5%).   



24/98 Bachelor in de Verpleegkunde 2020-2021 

 © 2020 Arteveldehogeschool 

  

Welke functie voert u uit?  

48.6% van onze bevraagde hulpverleners waren verpleegkundigen, 12.3% sociale werkers en 

8.7% studenten binnen de gezondheidszorg. Maar ook psychologen, artsen, zorgkundigen, 

ergotherapeuten, afdelingshoofden, … hebben onze enquête ingevuld.  

 

  

Op welke afdeling bent u tewerkgesteld?  

Na analyse van onze antwoorden op de online enquête kunnen we vaststellen dat 49% van 

onze deelnemende personen tewerkgesteld zijn binnen de geestelijke gezondheidzorg. 

Daarnaast is 13% tewerkgesteld binnen een asielcentrum en 8% binnen de thuisverpleging. 

Daarnaast is 9% tewerkgesteld binnen algemene afdelingen binnen een ziekenhuis.  

  
Weet u wat cultuursensitieve zorg is en hoe zou u dit omschrijven?  
 
Algemene gezondheidszorg   

 

55,66% van de hulpverleners binnen de algemene gezondheidszorg weten 

wat cultuursensitieve zorg is.   

De omschrijving van cultuursensitieve zorg komt overeen met de omschrijving die de 

hulpverleners geven. Het wordt omschreven als het aanpassen van de zorg aan de 

zorgvrager of rekening houden met de culturele achtergrond van de hulpvrager tijdens het 

hulpverleningsproces. Ook hier komt de open houding, zonder (voor)oordelen naar voor.  

  

34, 91% van de hulpverleners weet misschien wat cultuursensitieve zorg is. Ook hier komt de 

omschrijving overeen, namelijk binnen de zorg rekening houden met de culturele achtergrond 

van de patiënt.   

  

Slechts 9,43% weet niet wat cultuursensitieve zorg is. De mensen die een poging deden om 

het begrip in te vullen, veronderstellen dat het begrip is betekend dat de zorg wordt aangepast 

aan de culturele achtergrond van de patiënt.  

  
 

Geestelijke gezondheidszorg  

 

49,45% van de hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg geven aan wel te weten 

wat cultuursensitieve zorg is.  

 

De grootste groep omschreef cultuursensitieve zorg als zorg waar er in de mate van het 

mogelijke zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond en de daarbij 

horende culturele waarden en normen. Een zorg waarbij rekening wordt gehouden met 

(individuele) cultuurspecifieke zaken zoals voeding, kledij, gewoontes, taal, … Een andere 

groep gaf aan cultuursensitieve zorg het aannemen is van een open houding, zorg bieden 

zonder oordeel of zonder stigmatiserend te werken. Enkelen halen nog wederkerige 

samenwerking, correcte communicatie, zich informeren over de cultuur, … aan.  Het woord 

‘respect’ en ‘met oog voor’ komt ook regelmatig aan bod.  
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Bij de 35,16% die misschien wisten wat cultuursensitieve zorg is omschreef het merendeel van 

de groep cultuursensitieve zorg als zorg die toegankelijk is voor mensen met een 

migratieachtergrond waarbij er rekening wordt gehouden met hun waarden en normen. Een 

andere groep omschrijft het als zorg voor iedereen met oog op verscheidenheid in culturele 

achtergrond. Het wordt ook omschreven als het maken van ruimte voor culturele verschillen, 

verschillende culturen binnen het team, het aan de kant kunnen zetten van je eigen 

referentiekader, actief nadenken over verschillende culturen, …  

  

14,29% van de hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg weten niet wat 

cultuursensitieve zorg is. Hiervan is voor ongeveer de helft van de 

hulpverleners cultuursensitieve zorg helemaal onbekend. De overige hulpverleners die niet 

wisten wat cultuursensitieve zorg is, veronderstellen dat het te maken heeft met culturele 

gevoeligheid in de zorg en bewust bezig zijn met verschillende culturen.  

  
Wordt er op uw werk/stage aan de slag gegaan met cultuursensitieve zorg?  
 

Algemene gezondheidszorg   

 

Wanneer we de antwoorden op deze vraag in kaart brengen, valt ons op dat 70,75% van de 

deelnemers die niet in de geestelijke gezondheidszorg tewerkgesteld zijn, aangeven dat er 

binnen hun werkveld/stage aan de slag gegaan wordt met cultuursensitieve zorg. Dit is een 

enorm hoog aantal. Slechts 13,21% van de hulpverleners gaven aan dat er op hun werk/stage 

niet aan de slag gegaan wordt met cultuursensitieve zorg. Een ander deel, 16,04% van de 

deelnemers heeft er geen idee van.   

  

Geestelijke gezondheidszorg  

 

Wanneer we de antwoorden op deze vraag onder de loep nemen, onderscheiden we de 

drie verschillende antwoordmogelijkheden.  57,14% gaf aan dat er op hun werkplaats wel 

degelijk aan de slag gegaan wordt met cultuursensitieve zorg. Dit is een opvallend hoge score 

binnen deze enquête. 17,58% gaf aan dat er op hun werkplek geen aandacht is voor 

cultuursenstieve zorg en er niet mee aan de slag wordt gegaan.   

 

Opvallend is ook dat 25,27% van de deelnemers niet weet of er aandacht is voor 

cultuursensitieve zorg binnen de werkcontext. Dit kan enerzijds getuigen van een tekort aan 

aandacht omtrent cultuursensitieve zorg. Anderzijds kan het ook te maken hebben met het feit 

dat de deelnemers niet goed weten wat cultuursensitieve zorg is. Ook in dat geval, is er dus 

geen of te weinig aandacht voor cultuursensitieve zorg. We kunnen dus onrechtstreeks deze 

antwoorden als ‘neen’ beschouwen.   

  
Indien Ja (zie vorige vraag), op welke manier wordt er aan de slag gegaan met 
cultuursensitieve zorg?  
 
Algemene gezondheidszorg   

 

Het is opvallend bij het bekijken van de antwoorden op bovenstaande vraag, heel wat mensen 

ietwat naast de kwestie antwoorden. Veel deelnemers die niet actief zijn binnen de geestelijke 
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gezondheidszorg, beginnen over hun eigen standpunt, inspanningen etc t.o.v. zorgvragers met 

een andere culturele achtergrond.  

 

Wel geeft 28,57% van de hulpverleners aan dat er op de werkvloer gebruik gemaakt wordt van 

een tolk. 24,68% wijst op het feit dat een instelling zich zoveel als mogelijk probeert aan te 

passen aan de patiënt zijn wensen en noden op cultureel vlak.  

 

Er wordt ook door een 10,39% van de deelnemers aangehaald dat men telkens respect 

probeert naar voor te schuiven voor de andere cultuur die de patiënt met zich meedraagt.   

 

 
Geestelijke gezondheidszorg  

 

Wat het meest werd aangehaald door de hulpverleners, is het gebruiken van een tolk of een 

app om door de taalhindernis heen te kunnen communiceren. 28,17% gaf aan dat ze dit 

gebruikte op het werkveld.  

 

Ook gaf 19,72% aan dat er rekening gehouden wordt met de gebed-momenten van de patiënt, 

de activiteiten en het rouwproces. Ook dit is een relatief hoog aantal.   

 

16,90% van de antwoorden gaven aan dat er aangepaste maaltijden voorzien worden op de 

dienst waar de patiënt met een andere culturele achtergrond verblijft. Ook 17% gaf aan dat een 

aangepast zorgtraject ingeschakeld wordt bij mensen met een andere culturele achtergrond.  
 

 Komt u binnen uw werk/stage in contact met zorgvragers met een niet-Europese 
migratieachtergrond?   
 
Algemene gezondheidszorg   

 

37,78% van de personen tewerkgesteld op een algemene afdeling geeft aan heel vaak in 

contact te komen met zorgvragers met een niet-Europese migratieachtergrond.  19,99% geeft 

aan vaak in contact te komen met zorgvragers met een niet-Europese 

migratieachtergrond.  27,41% komt soms in contact, terwijl 12,60%, aangeeft zelden in contact 

te komen met zorgvragers met een niet-Europese migratieachtergrond. Slechts 2,22% geeft 

aan nooit in contact te komen.  

  
Geestelijke gezondheidszorg  

 

51,65% van de zorgvragers geeft aan soms in contact te komen met zorgvragers met een niet-

Europese migratieachtergrond. Ook merken we binnen de geestelijke gezondheidszorg dat er 

slechts een klein deel, 2,20 % heel vaak of nooit in contact komt met hulpvragers met een niet-

Europese migratieachtergrond. 29,67% komt zelden in contact. Terwijl14,29% procent vaak in 

contact komt met deze zorgvragers.  

 
Bent u al gebotst op hindernissen in dit contact?  
 

Algemene gezondheidszorg   
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50,95% van de zorgverleners op algemene afdelingen botsen soms op hindernissen. 31,13% 

ervaart vaak hindernissen, 12,26% ervaart heel vaak hindernissen en slechts 5,66% geeft aan 

zelden te botsen op hindernissen.  

  

Geestelijke gezondheidszorg  

 

45,05% van de hulpverleners ervaart soms hindernissen. 20,87% ervaart vaak hindernissen, 

slechts 4,40% ervaart heel vaak hindernissen in het hulpverleningsproces. 15,38% ervaart 

zelden hindernissen, en slechts 14,29% ervaart nooit hindernissen.  

 

Op welke hindernissen bent u reeds gebotst en hoe ging u hier mee om?  
 

Algemene gezondheidszorg  

 

De zorgverleners die actief zijn op algemene afdelingen binnen de gezondheidszorg botsen 

op tal van hindernissen. Het springt in het oog dat 49,03% van de hulpverleners aangeeft dat 

dit om taal draait. Dit is de voornaamste en meeste opvallende hindernis. 10,57% botst op 

verschillende verwachtingen van de man/vrouw. 3,84% geeft aan te botsen op conflicten 

veroorzaakt door de religie. Een andere 3,84% ervaart hindernissen door een beperkt budget. 

Taboe omtrent bepaalde zaken zoals het raadplegen van psychologen (2,88%), materiaal 

tekorten (1,92%), het uitdrukken van medische problemen op alternatieve wijzen (1,92%) en 

een andere visie op gezondheidszorg (3,84%) zijn nog hindernissen die men ervaart. Een 

overige 15,98% geeft andere hindernissen aan zoals bijvoorbeeld: verschillende ideeën rond 

psychologische problemen, ongeletterdheid, weigeren van medicatie, medicatie vragen zonder 

voorschrift, dragen van hoofddoeken,...  
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Geestelijke gezondheidszorg  

 

Als we kijken naar de resultaten van het onderzoek blijkt dat 68 personen van de 91 die 

tewerkgesteld zijn binnen de GGZ geantwoord hebben op deze vraag. Als we gaan kijken naar 

de meest voorkomende hindernissen die hulpverleners ervaren, dan kunnen we stellen dat de 

taal de grootste hindernis is binnen het hulpverleningsproces (54,41%). Dit is duidelijk een groot 

probleem, meer dan de helft van de hulpverleners geeft aan hier reeds op gebotst te hebben. 

Ook lopen ze aan tegen de verschillende attitude tov de man/vrouw bij andere culturen 

(8,82%). Een andere groep gaf aan voral problemen te ervaren door cultuurverschillen (2,94%), 

andere waarden/normen (2,94%), niet willen innemen van medicatie (4,41%), andere visies 

omtrent zorg bij de familie van de zorgvrager (2,94%), andere visie omtrent ziekte (4,41%) en 

schaamte bij de familie omtrent psychisch kwetsbaar zijn (4,41%). Een grote groep 

zorgverleners beschreef nog andere hindernissen waar ze individueel op botsten tijdens het 

hulpverleningsproces (22,05%). Dit gaat dan onder andere over het niet openstaan voor 

Westerse behandelvormen tot geen zicht hebben op de voorgeschiedenis,… Zie bijlage voor 

meer details.  

  
Welke acties heeft u al ondernomen?  
 

Algemene gezondheidszorg  

 

Er wordt op zeer uiteenlopende manieren geprobeerd om deze hindernissen te beperken. De 

meest voorkomende manier is het gebruik van tolken (21,15%) Dit wordt dan nog eens 

opgesplitst in professionele tolken (18%), telefonisch tolken (1,92%), familie als tolk (5,77%) en 

collega’s die kunnen tolken (1,92%). Er wordt ook gebruik gemaakt van vertaling apps zoals 

google translate (9,62%). 4% probeert met specifieke begeleiding van de zorgvragers de 

hindernissen te beperken. Sommigen proberen op een alternatieve manier te communiceren 

zoals gebruik te maken van gebaren (4,81%), een gemeenschappelijke taal te zoeken (2,88%) 

of met ‘handen en voeten iets proberen uit te leggen’ (2,88%). Anderen proberen gehoor te 

geven aan de patiënt (2,88%), de patiënt te informeren (2,88%), de patiënt te bevragen (2,88%) 

en respect te tonen (2,88%). Volgende methoden kwamen ook aan bod maar in beperktere 

mate: de patiënt vragen hoe hij gezondheidszorg ziet, bijdragen aan een veilig milieu, 

hindernissen bespreekbaar maken en andere hulpverlener inzetten (man/vrouw naar keuze 

van de zorgvrager).  

  

Geestelijke gezondheidszorg  

 

Wanneer we kijken naar welke acties zorgverleners in deze groep hebben uitgevoerd om de 

hindernissen te beperken, dan zien we dat de meerderheid, namelijk 26,60% een tolk hebben 

ingeschakeld. Dit ging zowel over professionele tolken als het inzetten van familie. 4,41% gaf 

aan de hindernis te verkleinen door erkenning te geven aan de zorgvrager, een andere 

4,41% verkleinde de hindernis door educatie en uitleg te geven. Nog een andere groep (4,41%) 

maakte gebruik van google translate, terwijl een andere 4,41% hulp inriep van specifieke 

instanties (of hulpverleners met gelijkaardige culturele achtergrond). Sommigen maakten ook 

gebruik van andere manieren om te communiceren zoals het inzetten van het gebruik van 

pictogrammen (2,94%) en gebaren ( 1,47%), daarnaast werd er ook gezocht naar een 
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gemeenschappelijke taal (2,94%). Ook het bespreekbaar maken van bepaalde thema's (2,94%) 

en het opdoen van kennis over andere culturen (2,94%) kwam ter sprake. Respectvol omgaan 

met de zorgverleners (2,94%), geduld hebben (2,94%), inzetten op vertrouwensrelatie (2,94%) 

en de zorgvrager proberen begrijpen (2,94%) zijn de meest voorkomende attitudes die werden 

aangenomen om de hindernis te overbruggen.  

 
Merkt u bij uw eigen houding veranderingen bij het omgaan met zorgvragers met een 
niet-Europese migratieachtergrond?     
 

Algemene gezondheidszorg   

 

Bij het analyseren van de antwoorden merken we dat 42, 96% van de zorgverleners 

een verandering van hun houding ervaren bij het omgaan met zorgvragers met een niet-

Europese migratieachtergrond. Wel gaf 40,74% aan dat ze geen verandering van houding bij 

zichzelf waarnemen en gaf 16,30% aan niet te weten of er een verandering in houding 

plaatsvindt.  

  

Geestelijke gezondheidszorg   

 

Bij het analyseren van de antwoorden merken we dat 48,35% geen verandering in hun houding 

ervaren bij het omgaan met zorgvragers met een niet-Europese migratieachtergrond. Wel gaf 

31,87% aan dat ze wel een verandering van houding bij zichzelf waarnemen en gaf 19,78% 

aan niet te weten of er een verandering in houding plaatsvindt.  

  

Als antwoord op onze onderzoeksvraag willen we graag mogelijkheden aanbieden om 
deze hindernissen te verkleinen en zo zorg op maat te verlenen. Wat zou voor u een 
hulp zijn?   

 
Algemene gezondheidszorg    

 

Onze laatste vraag onderzoekt wat voor hulpverleners een mogelijkheid zou zijn om de hiervoor 

benoemde hindernissen te verkleinen. Het grootste deel van de antwoorden (26,95%) pleitte 

voor tolken. Dit gaat over meer tolken, goedkoper, meer talen, een beter tolkensysteem, tolken 

of interculturele bemiddelaars die 24/7 bereikbaar zijn, bespreking met tolk en een beter 

systeem om een tolk te vinden. 17,73% gaf aan dat meer kennis over de achtergrond/cultuur 

van de patiënt, alsook kennis over gewoontes, rituelen, kijk en beleving van ziekte vanuit 

bepaalde cultuur zouden helpen. Ze vinden dat ze geen gepaste hulp kunnen verlenen omdat 

ze onvoldoende kennis hebben over de cultuur. 17,02% zoekt een tool om de taalhindernis op 

te heffen. 14,18% zou meer vormingen willen rond dit onderwerp met praktische handvaten, 

integratie van dit onderdeel in opleiding of een aparte opleiding hierrond. 3,55% van de 

antwoorden ging over lezingen, ervaring van een ervaringsdeskundige over de hulpverlening. 

2,84% zou een beter netwerk willen met mensen waarop ze beroep kunnen doen rond thema’s 

of vragen rond culturen, en nog eens 2,84% opteert voor een betere uitleg aan de Niet-

Europese migranten hoe de gezondheidszorg in België in elkaar zit en welke diensten ze 

kunnen contacteren. Andere hulpmiddelen zijn striktere integratie (2,13%) , waarbij 

voornamelijk bedoeld wordt het aanleren van de taal, het gebruik van pictogrammen/taalkaarten 

(2,13%) en meer brochures in verschillende soorten talen. Dan zijn er nog verschillende 
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antwoorden, telkens 1,42%; 1) intervisie, 2) meer psychologen, 3) meer personeel (beiden niet 

aangegeven door groep uit GGZ), 4) sensibilisering bij niet-Europese migranten dat aankloppen 

bij GGZ oké is, 5) richtlijnen uit de overheid voor de niet-Europese migranten wat wel en niet 

kan. 1 antwoord betreft meer diversiteit in het team, dus meer personen met een migratieteam 

en nog 1 antwoord zou graag een tool zoals ‘care for refugees’ hebben.   

   

Geestelijke gezondheidszorg    
 

Het grootste deel van de antwoorden (25,69%), zegt nood te hebben aan meer kennis over de 

achtergrond/cultuur van de patiënt, alsook kennis over gewoontes, rituelen, kijk en beleving van 

ziekte vanuit bepaalde cultuur zouden helpen. Ze vinden dat ze geen gepaste hulp kunnen 

verlenen omdat ze onvoldoende kennis hebben over de cultuur. Dat is meer dan in de groep 

van de algemene gezondheidszorg (AGZ). Daaropvolgend wilt 21,1% meer vormingen rond dit 

onderwerp met praktische handvaten, integratie van dit onderdeel in opleiding of een aparte 

opleiding hierrond, ook hier ligt het percentage hoger dan bij AGZ. Opvallend minder dan 

AGZ,16,51% van de antwoorden ging over het gebruik van een tolk/interculturele bemiddelaar. 

Dit gaat over meer tolken, goedkoper, meer talen, een beter tolkensysteem, tolken of 

interculturele bemiddelaars die 24/7 bereikbaar zijn, bespreking met tolk en een beter systeem 

om een tolk te vinden. 7,34% (maar 0,71% bij AGZ) van de antwoorden zou graag meer 

diversiteit hebben in het team, dwz meer hulpverleners met een migratieachtergrond en 6,42% 

zou baat hebben bij lezingen/ervaringen van ervaringsdeskundigen met een 

migratieachtergrond. 3,67% zoekt tools om taalhindernis te verkleinen. Telkens met 2,75%; 1) 

striktere integratie, 2) pictogrammen/taalkaarten en 3) een beter netwerk met mensen waarop 

ze beroep kunnen doen rond thema’s of vragen rond culturen. 1,83% wilt brochures in meerdere 

talen. Ook volgende antwoorden worden aangegeven; 1) meer gebruik van non-verbale 

therapieën waarbij de taal niet nodig is en 2) samenwerking met gemeenschappen bv. Moskee. 

Dit zijn antwoorden die we niet terugvinden bij de algemene gezondheidszorg. Intervisie, 

sensibilisering en informatie aan niet-Europese migranten hoe de gezondheidszorg in België in 

elkaar zit en op welke diensten ze beroep kunnen doen is telkens maar een kleine 0,92%. 

Volgende antwoorden zijn ook in de minderheid (0,92%), maar ook enkel aangegeven door de 

groep van de GGZ; 1) principes van HOZ toepassen, 2) meer campagne zoals ‘bespreekbaar’ 

maken en 3) aftoetsen van cultuursensitiviteit in besluitvorming bij opmaken 

richtlijnen/protocollen, visie en missie.  

 

Vergelijking conclusie GGZ en AGZ  

 

Als we de resultaten van de GGZ met de AGZ vergelijken dan zien we dat het percentage van 

hulpverleners die het begrip cultuursensitieve zorg kent hoger (55.66%) is in vergelijking met 

de afdelingen van de geestelijke gezondheidszorg (49.45%). Belangrijk te vermelden is dat het 

aantal antwoorden in beide groepen verschillend waren, waardoor het verschil in percentage. 

We kunnen dus geen uitspraak doen dat de groep AGZ het begrip beter zou kennen dan de 

groep uit de GGZ.  Vervolgens kijken we naar de hulpverleners die zeiden het begrip misschien 

of niet te kennen. Zowel in AGZ als GGZ geeft ongeveer 35% aan het begrip misschien te 

kennen. In de GGZ geeft 14.29% aan het begrip niet te kennen en in de AGZ is dit slechts 

9.43%. Het verschil tussen deze cijfers is logisch aangezien we als eerste vaststelden dat 

ongeveer 5 % van AGZ meer kennis heeft over dit begrip dan de GGZ.  
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De resultaten in de GGZ geven aan dat het contact met zorgvragers met een niet-Europese 

migratie achtergrond eerder beperkt was. De meerderheid geeft aan dat ze soms (45%) of 

zelden (15%) in contact kwamen. 20% gaf vaak aan als antwoord. In de AGZ is dit anders. De 

meerderheid (37.78%) geeft hier juist aan heel vaak in contact te komen met deze zorgvragers. 

Soms (27.41%) en zelden (20%) waren antwoorden die ook aanbod kwamen maar in minder 

mate.  

Er is een duidelijk verschil in de toepassing van CSZ: 70% van de tewerkgestelden op algemene 

afdelingen geven aan hier mee te werken en 50% van de geestelijke afdelingen. Zowel voor 

GGZ als AGZ is er maar kleine groep die verklaart dat deze werkwijze niet gehanteerd wordt.   

Wat op beide afdelingen als concrete toepassing van CSZ wordt gezien, is het gebruik van 

tolken. Bij AGZ kwam mentaliteitsverandering van het personeel tegenover de patiënt ook vaak 

aan bod. Deze toepassing was minder uitgesproken in GGZ. In AGZ botst 54% soms op 

hindernissen en 31% vaak. In de GGZ liggen deze cijfers lager. 41% heeft soms last van deze 

hindernissen en 19% vaak. Op zowel algemene afdelingen als geestelijke 

gezondheidsafdelingen is de meest voorkomende hindernis de taal. Ook spreekt men in 

beide groepen over de attitude tov de vrouwelijke hulpverleners.  

De cijfers over houdingverandering bij contact met zorgvragers met een niet-Europese migratie 

achtergrond (AGZ en GGZ) zijn gelijklopend. Ongeveer 50% merkt geen verandering in de 

houding wanneer er contact is met deze zorgvragers. Ongeveer 30% ondervindt wel een 

verandering en 20% kan niet zeggen of er een wijziging in houding is.   

Oplossingen die zorgverleners uit zowel GGZ als AGZ aanreiken om de hindernissen te 

beperken, liggen dicht bij elkaar. Volgens de deelnemers van de GGZ zou een efficiënt gebruik 

van tolken al veel hindernissen kunnen voorkomen. Momenteel loopt dit systeem nog niet vlot. 

(kostprijs, beschikbaarheid van gepaste tolk, ...) Daarnaast willen ze meer diversiteit van 

culturen binnen eigen team. Meer algemeen geven ze aan dat er nood is aan meer kennis over 

andere culturen en dat dit verbetert kan worden door gepaste opleidingen. In AGZ zouden ze 

ook baat hebben met meer en gratis tolken. Educatie over verschillende culturen en een 

workshops over hoe cultuursensitieve zorg te kunnen nastreven worden als een meerwaarde 

beschouwd. Aangezien op de eerste plaats taal als een grote hindernis wordt gezien zou het 

handig zijn indien er tools zouden ontwikkeld worden (naast tolken) die deze hindernis op een 

alternatieve wijze zouden verkleinen.   

 
Vergelijking literatuur en antwoorden uit de enquête   
 

Als volgende stap, maken we nu een vergelijking tussen wat geschreven staat in de literatuur 

en de antwoorden uit de enquête van zorgverleners binnen de GGZ. Zo komen we op enkele 

gelijkenissen en verschillen.   

 

Gelijkenissen   

   

Taalhindernis 

 

Als eerste beschrijft de literatuur wel degelijk hindernissen voor zorgverleners in het contact 

met een patiënt met niet-Europese migratieachtergrond. Ook uit de enquête blijkt dat 45% van 

de zorgverleners binnen de GGZ, hindernissen ervaren tijdens deze zorg. Een eerste hindernis 

die zowel in de literatuur als uit de enquête als grote hindernis naar voren komt, is de taal. Uit 



32/98 Bachelor in de Verpleegkunde 2020-2021 

 © 2020 Arteveldehogeschool 

de enquête blijkt dat maar liefst 54% van de hulpverleners hier moeilijkheden ondervindt. 3,6% 

zoekt tools om taalhindernis te verkleinen en 16,5% denkt daarbij aan een tolk (zie puntje 

‘tolk’).   

   

Culturele competenties   

 

Een volgende hindernis is het ontbreken van voldoende culturele competenties bij 

zorgverleners. Uit de literatuur blijkt dat dit een belangrijke vaardigheid is die nodig is 

om cultuursensitieve zorg te verlenen. Markey, Tilke & Taylor, 2020 geven aan dat 

verpleegkundigen zichzelf beter moeten leren begrijpen en kritisch nadenken over hun 

handelen met patiënten met een migratieachtergrond. Het is belangrijk dat men zich op cultureel 

niveau kan bijscholen. 

 

Een tweede punt dat ze stellen is dat verpleegkundigen vaardigheden moeten ontwikkelen om 

de waarden en normen bij zowel personen als organisaties in vraag stellen. Ook in de enquête 

gaf 6 % aan problemen te ervaren door verschillende waarden, normen en culturele 

verschillen. Ondanks dat 49,45% op de vraag: ‘Weet u wat cultuursensitieve zorg is?’ aangeeft 

te weten wat dit is, is de overige helft niet zeker of ze dit begrip kennen of is het hen helemaal 

onbekend. Een deel van de groep die zegt te weten wat cultuursensitieve zorg is, omschrijft dit 

als: ‘een zorg waarbij rekening wordt gehouden met (individuele) cultuurspecifieke zaken zoals 

voeding, kledij, gewoontes, taal, alsook meer kennis hebben over de cultuur.’ Enkel deze focus 

is niet het uitgangspunt van cultuursensitieve zorg, waarmee we kunnen stellen dat er toch nog 

een groter percentage is die niet voldoende weet over cultuursensitieve zorg. Ook op de vraag 

‘Wat zou voor u een hulp zijn?’ geeft 21,1% aan meer vormingen te willen rond dit onderwerp 

met praktische handvaten, integratie van dit onderdeel in opleiding of een aparte opleiding 

hierrond.  

   

Perceptie ten aanzien van gezondheid en ziekte   

 

Een derde hindernis is het verschil in perceptie ten aanzien van ziekte en gezondheid. Deze 

hindernis staat beschreven in de literatuur als niet onbelangrijk, ondanks dat er maar een kleine 

4% aangaf dit als een hindernis te ervaren.  

   

Culturele diversiteit   

 

Een gebrek aan culturele diversiteit in een team wordt in de literatuur beschreven als een 

hindernis, en een belangrijke voorwaarde om aan cultuursensitieve zorg te kunnen doen. Het 

team zelf kan een hindernis vormen als ze het niet eens zijn met een cultuurspecifieke wens 

van een zorgvrager en er kan een conflict ontstaan over wat goede zorg is (van Herwaarden, 

Peters-Scheffe, & Rommes, 2020). In de enquête gaf 31,87% aan dat ze een verandering in 

hun houding opmerken in contact met een patiënt met niet-Europese migratieachtergrond, en 

19,87% wist niet of ze een verandering in houding opmerkten. Hoewel het gebrek aan culturele 

diversiteit in team niet als hindernis wordt opgegeven bij de vraag: ‘op welke hindernissen bent 

u reeds gebotst’, geeft 7,34% wel aan bij de vraag: ‘wat zou voor u een hulp zijn?’, dat ze nood 

hebben aan meer culturele diversiteit in team. Meer cultuurdiversiteit in het team kan niet enkel 

de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener vergemakkelijken, maar het is ook een 
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bron van informatie over de cultuur.  Zorgverleners vinden dat die ‘culturele tussenhandelaar’ 

kan dienen als een oplossing voor het gebrek aan diversiteit in een team. Deze kunnen dan als 

brug functioneren tussen de behoeften van de patiënten met een migratieachtergrond en de 

zorgverleners (Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai, 2015).  6,42% zou 

daarboven graag lezingen krijgen van ervaringsdeskundigen.   

   

Cultuursensitieve zorg   

 

Zoals hierboven al aangehaald, weet het merendeel van de deelnemers niet of niet goed 

wat cultuursensitieve zorg is. Op de vraag: ‘wordt er op uw werk/stage aan de slag gegaan 

met cultuursensitieve zorg?’, zegt 57,14% ‘ja’, de andere helft zegt het niet te weten of totaal 

niet. Dit impliceert dat er nog niet voldoende aandacht is voor cultuursensitieve zorg in de 

hulpverlening. Dit staat ook beschreven in de literatuur en hangt nauw samen met het puntje 

‘culturele competenties’.  

 

Uit het onderzoek van Priebe et al (2010) worden kennis en bewustzijn beschouwd als de kern 

van respectvolle en kwalitatieve gezondheidszorg. Het is essentieel dat dit opgenomen wordt 

in opleidingen en dat cursussen beschikbaar zijn met migratie specifieke ziekten, culturele 

opvattingen/normen, taboes, … Er is gebrek aan kennis volgens hulpverleners. Kennis zou 

bijdragen aan betere zorg. Als we kijken naar de vraag over wat mogelijks een hulp zou zijn, 

wordt gevraagd naar zaken die zouden kunnen helpen om de opgesomde hindernissen te 

verminderen. Het grootste deel (25,69%), zegt inderdaad nood te hebben aan meer kennis over 

de achtergrond/cultuur van de patiënt, alsook kennis over gewoontes, rituelen, kijk en beleving 

van ziekte vanuit bepaalde cultuur. Ze vinden dat ze geen gepaste hulp kunnen verlenen omdat 

ze onvoldoende kennis hebben over de cultuur. Alleen de focus op deze zaken is onvoldoende 

om van cultuursensitieve zorg te spreken. 21,1% wenst daarboven concrete vorming of 

opleiding rond dit thema met praktische handvaten. Dit blijkt een belangrijke hindernis te zijn in 

goede hulpverlening.   

 

In de literatuur wordt ook beschreven dat een tolk wordt gezien als de ‘gouden’ standaard 

voor cultuursensitieve zorg. De vraag: ‘op welke manier wordt er aan de slag gegaan 

met cultuursensitieve zorg? ‘, vraagt door op welke manier men aan de slag gaat 

met cultuursensitieve zorg. Daar zegt 28,57% ook dat ze een tolk gebruiken of een vertaalapp. 

Zie puntje ‘tolk’ bij verschillen voor meer informatie.  

   

Tolk  

 

In de literatuur wordt vaak beschreven dat tolken een positief effect zouden hebben op de 

taalhindernis. Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik (2013) vermelden in hun onderzoek dat de 

voorkeur van de zorgverleners uitgaat naar professionele tolken omdat zij meer kennis zouden 

moeten hebben over medische termen. Volgens het onderzoek van Priebe et al., (2011) is er 

vaak een beperkte toegang van tolken in zorginstellingen. Daardoor worden de familie en 

kinderen ingezet als tolk. Dit zou wel enkel aangeraden zijn in minder complexe 

omstandigheden omdat dit in bepaalde gevallen zou kunnen leiden tot problematische 

situaties. 28,17% van de deelnemers van de enquête zegt inderdaad een tolk te hebben 

ingeschakeld om de communicatiehindernis te verkleinen, zowel professionele tolken als het 
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inzetten van familie. In de literatuur wordt ook beschreven dat een tolk vaak niet kan benut 

worden door onvoldoende budget. Ook op de vraag naar wat een hulp zou zijn, gaven 

verschillende deelnemers aan dat tolken goedkoper of zelfs gratis zouden moeten zijn. Er zijn 

ook verschillen uit literatuur en de enquête, zie bij puntje ‘verschillen’.   

   

Kennis rond diensten en ondersteuning  

 

In 2011, halen Priebe et al., aan dat zorgverleners moeilijkheden ervaren bij het regelen van 

zorg voor migranten zonder dekking van de gezondheidszorg. Verschillende zorgverleners 

verklaren dat ze nood hebben aan verduidelijking omtrent de rechten van de verschillende 

patiëntengroepen.    

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) bekrachtigen deze 

bevinding.   

Patiënten met een migratieachtergrond hebben meestal een gebrek aan bekendheid met het 

gezondheidszorgsysteem van het land waar ze verblijven. Volgens hulpverleners worden die 

diensten onderbenut omdat de zorgvragers hiervan niet op de hoogte zijn. (Priebe et al., 2011)    

Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai (2015) beschrijven dat het probleem 

van wantrouwen groter wordt als de patiënt het gezondheidssysteem niet kent of er niet 

vertrouwd mee is.  In 2011, gaven Priebe et al., hiervoor al een oplossing; namelijk het geven 

van educatieve programma’s en voorlichtingsmateriaal aan de zorgverleners. Hierdoor zouden 

ze gemakkelijker toegang krijgen tot de passende en effectieve diensten. Dit is gelijklopend met 

de enquête, al zijn de percentages miniem. 2,75% geeft aan dat ze nood hebben aan educatie 

over diensten en ondersteuning voor mensen met een niet-Europese migratieachtergrond, en 

1 deelnemer gaf aan dat het informeren van de patiënten over de verschillende diensten en 

ondersteuning in België zou helpen.   

   

Gendervoorkeuren  

 

In de literatuur werd ook gendervoorkeuren als een hindernis aangegeven. Zo zou een 

mannelijke tolk bijvoorbeeld niet kunnen inspelen op de noden van een vrouwelijke patiënt, 

willen sommige patiënten liever niet verzorgd worden door een verpleegkundige van het andere 

geslacht en zou een vrouwelijke verpleegkundige zich niet gerespecteerd voelen door een 

mannelijke patiënt. Dit kan te maken hebben met de positie die de vrouw in sommige culturen 

heeft. Ook in de enquête geeft 10,57% aan dit als een hindernis te ervaren.    

 
 

Verschillen   
   

Tolk  

 

Ondanks dat hierboven de gelijkenis rond de tolk wordt aangehaald, is er ook een verschil.   

Priebe et al., (2011) beweren in hun onderzoek dat het inzetten van een tolk kan leiden tot een 

soort driehoeksverhouding wat voor een soort wantrouwen kan zorgen.   

Lindenmeyer, Redwood, Griffith, Teladia, & Phillimore (2016) zeggen bovendien dat bij het 

inschakelen van een tolk de zorgvrager een betere band zou creëren met de tolk dan met de 

zorgverlener.   
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In 2015, vatten Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai het mooi samen; de 

complexiteit van het overwinnen van de taalhindernissen kan niet alleen opgelost worden door 

het inhuren van een tolk, om deze hindernis te overwinnen moet er ook nagegaan worden of 

de dienst al aanpassingen deed aan de behoeften van de patiënt met een 

migratieachtergrond.  Toch antwoord 16,51% op de vraag naar wat een hulp zou zijn, dat een 

tolk/interculturele bemiddelaar voor hen een oplossing zou zijn. Er wordt niet gesproken over 

een andere oplossing voor de taalhindernis.   

 

Braakman (2000) onderzocht hoe een tolk optimaal benut kan worden in de hulpverlening van 

de GGZ, waarbij hij spreekt over 3 fasen. Belangrijk zijn de voorbespreking en de nabespreking 

voor betere informatie. Zoals hierboven vernoemd geeft de enquête aan dat 16.51% meer 

tolken of interculturele bemiddelaars als oplossing ziet (gratis tolken en 24/7 beschikbaar). Ook 

fysieke aanwezigheid van zowel tolk als hulpverlener in dezelfde ruimte wordt verkozen boven 

telefonisch contact om ruis te voorkomen. En ten slotte zou een efficiëntere manier om tolken 

te vinden een groot hulpmiddel zijn.   Slechts één iemand geeft aan dat het van belang is dat 

er voldoende communicatie is tussen het team en de tolk.   

   

Onzekerheid, angst voor discriminatie en racisme   

 

Uit de literatuur komt als belangrijke hindernis de onzekerheid in het contact met de patiënt naar 

voor (Markey, Tilke, & Taylor, 2017), alsook een grote angst om niet te voldoen aan de 

verwachtingen van de zorgvrager en op die manier discriminerend of racistisch over te komen 

(Jensen, Norredam, Priebe, & Krasnik, 2013). Toch komt dit niet rechtstreeks aan bod tussen 

de antwoorden in de enquête.   

   

Protocollen en richtlijnen  

 

In de literatuur wordt beschreven dat de verschillende protocollen en richtlijnen uit de overheid 

niet overeen zouden komen met de attitudes en overtuigingen van de patiënt. Zeer vaak zijn 

deze eigenlijk in tegenspraak met de attitudes en overtuigingen van patiënten met een 

migratieachtergrond (Suphanchaimat, Kantamaturapoj, Putthasri, & Prakongsai, 2015). Het is 

moeilijk om cultuursensitieve zorg te verlenen aan patiënten of aan familie van patiënten met 

een migratieachtergrond als de wetgeving niet aansluit bij de cultuurspecifieke wensen van hen 

(Herwaarden, Peters-Scheffe, & Rommes, 2020). Dit wordt in de enquête niet aangehaald als 

hindernis. Wel geeft één deelnemer bij de vraag naar mogelijke hulp aan dat het van belang is 

om de cultuursensitiviteit in richtlijnen/protocollen af te toetsen in het besluit.   

   

Zelfreflectie   

 

Williamson, & Harrison (2010) beschrijven in hun artikel dat het belangrijk is dat zorgverleners 

zelf hun eigen cultuur en blinde vlekken herkennen. Ze moeten zicht hebben over hun eigen 

culturele geloofsovertuigingen, attitudes en gevoelens. Toch is er geen enkele deelnemer in de 

enquête die dit aangeeft als mogelijke oplossing. De oplossingen gaan louter over de kennis 

over de ander. Dit geeft duidelijk weer dat dit een blinde vlek.   

   

BCI   
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Het Brief Cultural Interview (BCI) is een tool die wordt gebruikt in de psychiatrie om de 

diagnostiek van niet-westerse patiënten te verbeteren. De moeilijkheid bij niet-westerse 

patiënten is het achterhalen van de psychische klachten, een juiste diagnose stellen en een 

geschikte behandeling vinden. Het gebruik van de tool kan ervoor zorgen dat de 

behandelplannen meer rekening houden met de culturele identiteit van de patiënt. De patiënt 

wordt beter begrepen, behandeld en heeft een groter tevredenheidsgevoel. Men kan beter 

achterhalen wat relevante culturele factoren zijn om zo de werkrelatie te optimaliseren. 

Ondanks dat 57,1% van de deelnemers zeggen dat er op hun werkplaats aan de slag wordt 

gegaan met cultuursensitieve zorg, wordt er vervolgens bij de vraag ‘hoe’ nergens iets vermeld 

over het gebruik van het BCI. Ook nergens anders in de enquête, zoals bij mogelijke 

oplossingen, wordt het BCI vernoemd.  

  

Analyse door gebruik van methodieken uit de kwaliteitszorgcyclus 
 

Stakeholdersanalyse  
  
Stap 1: breng alle betrokken partijen in kaart  

 

Als we gaan kijken welke partijen allemaal betrokken zijn, dan kunnen we zeggen dat Broeders 

van Liefde , personen tewerkgesteld binnen gezondheidszorg , de interne procesbegeleider , 

externe procesbegeleider , personen met een niet-Europese migratieachtergrond , instellingen 

die baat hebben bij de uitkomst van ons onderzoek  en de teamleden van 

onze futureproef  belang hebben bij dit onderzoek. 

  
  

Stap 2: wat is hun belang nu net?  

 

De organisatie Broeders van Liefde is onze probleemeigenaar, ze zijn belanghebbende bij de 

uitkomst van ons onderzoek en hebben baat bij onze gekozen oplossing. Vervolgens zijn de 

personen die tewerkgesteld zijn binnen de gezondheidszorg erg belanghebbend. Ze zijn 

actieve deelnemers aan het onderzoek (enquête) en hebben belang bij de resultaten 

van het onderzoek en de gekozen oplossing. Onze interne en 

externe procesbegeleiders hebben binnen ons onderzoek een begeleidende functie.   

Personen met een niet-Europese migratieachtergrond kunnen dan weer ons 

onderzoek onrechtstreeks beïnvloeden door hun eerdere contact met de zorgverleners die 

deelnamen.  

Ook hebben specifieke instellingen baat bij de uitkomst van ons onderzoek door 

de mogelijkheid tot implementatie na uitwerking.  Door het ontwikkelen van een prototype om 

hindernissen te verkleinen kunnen we de zorg kwaliteitsvoller maken. De sleutel van goede en 

kwaliteitsvolle zorgverlening begint bij de hulpverleners, die op dit moment duidelijke 

hindernissen ervaren. Door deze te verkleinen zullen zij meer voldoening uit hun contact en job 

halen. Als laatste hebben alle teamleden van onze futureproef veel belang bij de uitkomst van 

het onderzoek, we leiden het onderzoek in goede banen, we overleggen, maken keuzes en 

maken er een echt teamwerk van.  

  

Stap 3: welke positie nemen de stakeholders in?   

 



37/98 Bachelor in de Verpleegkunde 2020-2021 

 © 2020 Arteveldehogeschool 

Er zijn een aantal posities die de stakeholders gedurende het onderzoek konden aannemen. 

Broeders van liefde is de probleemeigenaar en daarom houden we de organisatie gedurende 

het onderzoek op de hoogte van het verloop. We rapporteren vaak aan onze contactpersoon 

binnen deze organisatie (tevens onze interne procesbegeleider) die steeds gerichte 

feedback geeft. De personen die tewerkgesteld zijn binnen de gezondheidszorg hebben 

meerdere functies. Ze hebben een duidelijke invloed, maar hebben ook een gebruikende en 

uitvoerende functie in kader van onze uitkomst. Daarnaast hebben personen met een niet-

Europese migratieachtergrond een onrechtstreeks beïnvloedende functie. De interne en 

externe procesbegeleider neemt eerder een louter beïnvloedende rol op zich. De teamleden 

van de futureproef nemen een uitvoerende en beslissende functie op.  

  

  

Stap 4: weeg hun belangen (belangenmatrix)   

 

In deze belangenmatrix geven we een schematisch overzicht van de belanghebbenden en 

hoeveel belang of macht zij nu net hebben op het verloop van het onderzoek en het uiteindelijke 

product.  
 

  

Veel macht, minder belang  
  
Interne procesbegeleider  
  
  

Veel macht, veel belang  
  
Personen tewerkgesteld binnen de 
(geestelijke) gezondheidszorg die 
deelnamen aan onze online enquête  
 
Broeders van liefde (probleemeigenaar)  
Externe procesbegeleider  
Teamleden futureproef  
  

Minder macht, minder belang  
 
Arteveldehogeschool  

Minder macht, veel belang  
 
Instellingen die baat hebben bij de 
uitkomst van ons onderzoek  
 
Personen met een niet-Europese 
migratieachtergrond  

  
 
 
Stap 5: definieer type en mate van invloed (ringen van invloed)  

 

Dit zijn de ringen van invloed. Ze brengen de hoeveelheid invloed die de reeds aan bod 

komende stakeholders hebben in kaart. Zoals eerder de positie van de stakeholders (stap 

4) werd bepaald, werden die stakeholders nog eens onderverdeeld in stakeholders die 

meebeslissen, meedoen, meedenken en mee-weten. Hieronder een schematische uitwerking.  
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 SWOT-analyse  
  

  Positieve factoren  Negatieve factoren  

Externe 
herkomst  

Kansen/opportuniteiten   
4. Antwoorden van de enquête 

komen uit brede 
invalshoeken van het 
werkveld die we 
onderzoeken  

5. Groot aantal antwoorden 
op enquête  

6. Veel meewerkende 
instellingen dus grote kans 
op implementatie achteraf  

7. Cultuursenstieve zorg is een 
‘hot topic’ en van groot 
belang aangezien diversiteit 
alleen maar zal toenemen 

Bedreigingen/threats  
8. Eerste personen in België die 

dit onderzoek verrichten dus 
geen 
vergelijkingsmogelijkheden  

9. Vooroordelen 
over cultuursensitieve zorg 
die spelen bij de personen die 
onze enquête invulden, 
hierdoor geen objectieve 
invulling van de enquête  

Interne 
herkomst  

Sterktes /strengths  
10. Literatuurstudie van artikels 

in verschillende talen uit 
verschillende landen  

11. Literatuurstudie + enquête  
12. Contact met 

probleemeigenaar  

Zwaktes/weaknesses  
13. Oudere artikels in 

literatuurstudie  
14. Onderzoek specifiek gericht 

op geestelijke 
gezondheidzorg  

  
  

Het doel dat voortvloeit uit de SWOT-analyse: We willen ons onderzoek specificeren en zo eerst 

de brede gegevens analyseren en daarna specifiek de antwoorden van personen tewerkgesteld 

binnen de geestelijke gezondheidszorg analyseren. Deze resultaten kunnen we achteraf ook 

vergelijken met elkaar om zo eventuele verschillen of gelijkenissen in kaart te brengen.  

 

Conclusie van de analyse-fase 
 

Literatuur   

 

 Als we kijken in de literatuur naar de hindernissen die hulpverleners aangeven binnen het 

zorgverleningsproces met mensen met niet-Europese migratieachtergrond kunnen we zeggen 

dat de taalhindernis een veel voorkomend element is. Die taalhindernis zorgt voor problemen 
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op verschillende vlakken zowel bij de mondelinge als schriftelijke communicatie. Het kan zelf 

zorgen voor een verkeerde diagnose, het zorgt ervoor dat zorgverleners zich meer focussen op 

het lichamelijke aspect, dat het verhaal van de zorgvrager minder complex wordt gemaakt. Vaak 

worden er tolken ingeschakeld, dit zou een positief effect hebben. Hierbij gaat de voorkeur vaak 

uit naar professionele tolken, maar dit is niet altijd mogelijk door de beperkte toegang tot tolken. 

Vaak wordt familie ingezet als tolk, maar dit kan lijden tot complexe situaties (informatie 

achterwege laten, interpretaties, ...). Het inzetten van tolken wordt ook soms gezien als 

tijdrovend en arbeidsintensief. Het is ook geen garantie voor betere zorg en kan zorgen voor 

een driehoeksverhouding waardoor de zorgvrager een betere band opbouwt met de tolk dan 

met zorgverlener. Er werd ook gezegd dat de complexiteit van de taalhindernissen niet kunnen 

opgelost worden door het enkel en alleen inzetten van een tolk, er moet nagegaan worden of 

er reeds aanpassingen werden gedaan aan de behoeften van de zorgvrager met niet-Europese 

migratie achtergrond.    

   

Naast de taalhindernissen ervaren zorgverleners ook een gebrek aan kennis en culturele 

competenties. De culturele competenties zijn van belang om bij te dragen 

aan cultuursensitieve zorg. Het is van belang om verbindend te werken en een open houding 

aan te nemen. Die beperkte kennis gaat soms gepaard met angst, angst om culturele blunders 

te maken. Zorgverleners zijn bang om beschuldigd te worden van racisme of discriminatie. Het 

zorgt voor onzekerheid, ze ervaren vaak hele hoge verwachtingen. Verder zou gendervoorkeur 

ook een frequent voorkomende hindernis zijn. Vrouwelijke verpleegkundigen ervaren 

bijvoorbeeld regelmatig een gebrek aan respect van sommige patiënten met een migratie 

achtergrond. Ook hebben mensen met migratie achtergrond volgens zorgverleners vaak 

verschillende opvattingen over ziekte en behandeling. Ze uiten hun pijn dan ook op andere 

manieren. Ze hebben een ander beeld over gezondheidszorg. Al deze factoren samen zorgen 

ervoor dat het moeilijk is om een goede diagnose te stellen. Iets wat ze minder in de hand 

hebben maar toch ook een hindernis vormt, is het regelen van zorg voor zorgvragers die niet 

gedekt worden door gezondheidszorg. Ze ervaren weinig duidelijkheid over de rechten van de 

zorgvrager. Ook zien zorgverleners dat zorgvragers vaak weinig bekend zijn met het 

gezondheidssysteem van het land waar ze terechtkomen. Dit zorgt ervoor dat diensten onbenut 

blijven. Hierbij zou het geven van educatieve programma's bevorderend kunnen werken. Als 

laatste hindernis werd er aangehaald dat er te weinig culturele diversiteit bestaat binnen de 

teams van zorgverleners.    

   

Naast de hindernissen kwamen er ook bevorderende factoren aan het licht. Hier kwam het 

bezitten van voldoende middelen en tijd naar voor, ook flexibiliteit bleek een belangrijk gegeven. 

Het samenwerken met familie en andere disciplines werd als waardevol ervaren. Kennis en 

bewustzijn worden beschouwd als de kern van respectvolle en kwalitatieve gezondheidszorg. 

Voor zorgverleners bleek het belangrijk dat het werd opgenomen in opleidingen en dat er 

cursussen of educatiemateriaal ter beschikking staan voor hen en voor de zorgvrager met 

migratieachtergrond. Een goede vertrouwensband is cruciaal volgens zorgverleners en een 

goede houding is van belang. Concreet wil dit zeggen: respect, warmte, gastvrijheid, luisteren 

en effectief reageren. Het is van belang dat zorgverleners kritisch stilstaan bij hun denken en 

doen bij zorgvragers met migratie achtergrond. Ook het volgen van bijscholingen is 

bevorderend, samen met het hebben van een cultureel divers team.    
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Cultuursensitieve zorg kan gezien worden als een effectief middel om de gezondheid van 

zorgvragers met migratieachtergrond te bevorderen. Het zou eerder beschreven hindernissen 

verkleinen. Het is niet altijd gemakkelijk om toe te passen, en de ‘tolk’ is zeker niet de gouden 

standaard. Het zorgt ervoor dat de taalproblemen zijn opgelost, maar er zijn nog heel wat 

andere aspecten die een rol spelen. Ze kennen hiermee nog niet de cultuur of overtuiging. Ze 

botsen soms op hindernissen op organisatorisch niveau, vaak gaat dit dan om beperkte 

middelen om cultuursensitieve zorg te organiseren. We zien vaak dat zorgverleners het snel 

normaal vinden om niet cultuur sensitief aan de slag te gaan. Het is dus van belang om na te 

gaan wat zorgverleners weten over cultuursensitieve zorg en hoe ze het proberen toe te 

passen. Er bestaan verschillende tools zoals het BCI, die kunnen bijdragen aan kwalitatieve 

zorg die cultuursenstief is. Ook de trainingsinitiatieven dragen hieraan bij. Een verkorte versie 

van het CFI (cultureel interview) blijkt ook een waardevol. Deze kan worden afgenomen 

wanneer iemand geen Nederlandse culturele achtergrond heeft. De informatie die hieruit kan 

voortkomen zou deuren openen in het zorgverleningsproces.    

   

Gebruikersinzichten   

 

Conclusie GGZ    

 

De bekendheid van het begrip cultuursensitieve zorg bij tewerkgestelden in de geestelijke 

gezondheidszorg kunnen we opdelen in drie categorieën. De grootste groep (49,45%) geeft 

aan dit begrip te kennen en omschrijft dit als “een zorg waar in de mate van het mogelijke zo 

veel mogelijk rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond en de daarbij horende 

normen en waarden”. Een tweede groep (35.16%) denkt dit begrip misschien te kennen. Een 

deel van deze groep omschrijft CSZ als “een zorg die toegankelijk is voor mensen met een 

migratieachtergrond waarbij er rekening wordt gehouden met hun waarden en normen”. Een 

andere groep omschrijft dit als “zorg voor iedereen met oog op verscheidenheid in culturele 

achtergrond”. Slechts een minderheid (14,29%) heeft geen idee wat dit is of vermoedt dat dit 

met culturele gevoeligheid te maken heeft.   
 

Het contact dat deze zorgverleners hebben met zorgvragers met een niet-Europese 

migratieachtergrond is eerder beperkt. Een minderheid geeft aan vaak contact te hebben met 

deze zorgvragers.   
Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat ze met cultuursensitieve zorg aan de slag 

gaan. Wat opvalt is dat een vierde niet weet of ze dit toepassen in hun zorg. Een kleine laatste 

groep kan eenduidig stellen dat ze hier niet mee aan de slag gaan.   

   
Hoe ze cultuursensitieve zorg concreet toepassen binnen de zorg is uiteenlopend. Er wordt o.a. 

gewerkt met tolken en vertaalapps, ook brochures in verschillende talen worden aangeboden. 

Er wordt rekening gehouden met religieuze activiteiten, het rouwproces, aangepaste 

maaltijden...   
Terwijl 41% soms botst op hindernissen, ondervindt 19% dit juist vaak. De hindernissen die 

naar voor treden zijn attitude ten opzichte van vrouwen/mannen binnen de cultuur van de 

zorgvrager, verschillende percepties over ziekte en gezondheid, taboes omtrent psychische 

kwetsbaarheid, verschillen in normen en waarden, onmacht van zorgverleners, … Maar de 

belangrijkste en meest ervaren hindernis onder zorgverleners (45%) betreft de taal.    
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De voornaamste actie die ondernomen wordt om deze hindernissen te beperken is het 

inschakelen van tolken (zowel professionele als familie). Andere mogelijkheden om de 

hindernissen te beperken zijn erkenning geven, educatie en uitleg geven, alternatieve 

communicatiemethoden gebruiken zoals bijvoorbeeld gebaren en pictogrammen.    

 

Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de zorgverleners geen verandering in eigen houding 

vaststelt wanneer ze aan de slag gaan met zorgvragers met een niet-Europese achtergrond. 

Ongeveer 30% vindt dat hun houding wel verandert en ongeveer 20% kan niet zeggen of hun 

houding hierdoor wijzigt.   

   
Wat de deelnemers als een extra hulp zouden ervaren om de hindernissen te verkleinen, is ook 

sterk variërend. De majoriteit geeft aan nood te hebben aan meer kennis over de cultuur en 

achtergrond van de zorgvragers. Een andere groep zou dit thema verwerken in aparte 

opleidingen of in de opleiding verpleegkunde. Een efficiënter systeem voor het gebruik van 

tolken kan ook helpen. De beperkingen hierin bevinden zich momenteel in de kostprijs, het 

beperkt aantal tolken voor een specifieke taal, bereikbaarheid, … Diversiteit binnen het team 

zelf wordt ook als een meerwaarde gezien.   

   

Conclusie algemene gezondheidszorg    

 

De bekendheid van het begrip cultuursensitieve zorg blijkt groot te zijn bij zorgverleners 

tewerkgesteld op algemene afdelingen binnen de gezondheidszorg. De grootste groep 

(55,66%) van de deelnemers gaven aan te weten wat cultuursensitieve zorg is en beschreven 

dit voornamelijk als het aanpassen van de zorg aan of rekening houden tijdens de zorg met de 

culturele achtergrond van de hulpvrager. Hier kwamen ook de open houding en zorg zonder 

oordelen naar boven. De tweede groep (34,91%) gaf aan misschien te weten 

wat cultuursensitieve zorg is en gaf bij de gevraagde beschrijving gelijkaardige beschrijvingen 

aan het begrip als de groep personen die ‘ja’ als antwoord gaf op de vraag. Slechts de 

minderheid (9,43%) antwoordde niet te weten wat cultuursensitieve zorg is en antwoordde in 

een poging tot het beschrijven van het begrip veelal ruim dat er andere culturen zijn tijdens de 

zorg of dat de zorg wordt aangepast aan de culturele achtergrond van de patiënt. Het was erg 

opvallend dat 70% van de deelnemende zorgverleners die tewerkgesteld zijn op algemene 

diensten aangaven dat er aan de slag gegaan wordt met cultuursensitieve zorg binnen hun 

stage of werkplek, en dat slechts een zeer kleine groep (14%) aangaf dat dit niet het geval 

was.    

   

Op de vraag hoe gestreefd werd naar cultuursensitieve zorg kwamen 2 grote antwoorden naar 

boven. Als eerste kwamen tolken of taalapps (29%) naar voren en vervolgens het 

aanpassingsvermogen als dienst t.o.v. de patiënt. (25%). Daarnaast kwamen ook in lagere 

mate naar voren dat er rekening gehouden werd met het respecteren van waarden en begrip 

opbrengen voor de patiënt, aangepaste maaltijden, een werkgroep die opgericht is rond het 

stimuleren cultuursensitieve zorg, educatiemogelijkheden, een aangepast zorgtraject, 

referentieverpleegkundigen en externe diensten. Wel viel op dat het grootste deel van de 

deelnemers aangaf heel vaak (37,78%) in contact te komen met personen met een niet-

Europese migratieachtergrond. Daarna gaven de meeste personen soms (27,41%) als 
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antwoord en 19,99% van de bevraagden gaf vaak als antwoord. Slechts een heel klein 

percentage (2,22%) gaf aan nooit in contact te komen met personen met een niet-Europese 

migratieachtergrond.  

 

Het grootste deel (54%) van de deelnemende zorgverleners gaf aan soms al eens op 

hindernissen gebotst te zijn. De tweede grootste groep (31%) gaf aan vaak te botsen op 

hindernissen. Verontrustend is dat slechts 6% van de bevraagden aangeeft nog nooit op een 

hindernis gebotst te zijn. Wanneer we dieper ingaan op de meest voorkomende hindernissen 

zien we als meest voorkomende hindernis de taal naar voor komen, iets wat we als positief 

aanzien door dat we reeds merkten in de bevraging dat tolken en taalapps de meest 

voorkomende tools zijn die afdelingen inzetten om cultuursensitieve zorg te stimuleren. Ook gaf 

11% van onze bevraagden aan te botsen op een verschil in de verwachting van mannen en 

vrouwen binnen de zorg (meer specifiek de rol van de vrouw binnen de samenleving).    

   

Volgend stelden we de vraag of de zorgverleners tewerkgesteld op algemene afdelingen een 

verandering in hun eigen houding ervaarden in het zorgverleningsproces bij personen met een 

niet-Europese migratieachtergrond. Dit bleek voor het grootste deel van de bevraagden 

(48,35%) niet het geval te zijn. 31,87% gaf aan dat dit wel het geval was en een aanzienlijke 

groep (19,78%) gaf aan niet te weten of erbij zichzelf een verandering in houding plaatsvond. 

Onze laatste vraag ging dieper in op wat de zorgverleners zelf als hulpmiddel zouden zien om 

deze hindernissen te verkleinen. Hier kwam als grootste groep naar boven dat meer en gratis 

tolken een grote hulp zouden bieden bij het verkleinen van de voorkomende hindernissen. Ook 

kwam meer educatie over de verschillende culturen en hun achtergrond (17,7%), en een tool 

om op een andere manier de taalhindernis te verkleinen (17%) sterk naar boven. Workshops 

en vormingen over hoe zorgverleners cultuursensitieve zorg kunnen nastreven met praktische 

handvaten en ook het meer aan bod brengen van cultuursensitieve zorg gedurende de 

opleidingen kwamen vaak voor (14,1%).   

   
DMH’s   
 

Er werden 5 tools geanalyseerd; ‘sayHI’, Zanzu, digitaal platform pigmentzorg, reflectietool 

bouwen aan cultuursensitieve zorg en google translate. Dit is eerder een beperkt aantal. De 

apps SayHI en google translate zijn beiden vertaalapps. Het probleem bij SayHI is dat hij niet 

over alle talen beschikt, en het probleem bij google translate is de foute vertaling bij zinnen. 

Uiteraard zijn deze tools beter dan geen communicatiemiddel, maar er is nog onvoldoende 

effectiviteit. Er is ook internet verbinding nodig, wat er niet altijd is. Zanzu is een hulpmiddel 

voor hulpverleners om seksuele voorlichting te geven, beschikbaar in 13 talen. Dit is zeker al 

een goed begin, maar er zijn veel meer talen nodig dan dit aantal. Het digitaal platform 

pigmentzorg is platform waarop een toolbox beschikbaar is, een videozone en een agenda. Op 

de site is een lijst te vinden met sprekers en workshopbegeleiders. Als hulpverlener krijg je hier 

de kans om je competenties in het cultuursensitief handelen te verbeteren. Als laatste de 

reflectietool, die zowel beschikbaar is voor hulpverleners als management van een organisatie. 

De tool bestaat uit een quick en full scan, die aan de hand van een oppervlakkige of 

verdiepende analyse nagaat hoe cultuursensitief men aan de slag gaat. Bij de full scan wordt 

ook een actieplan opgemaakt. 

Alle tools warden beoordeeld en bleken betrouwbaar. 
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Ze zijn eerder vrijblijvend, 

wat een reden kan zijn dat dit nog niet vaak wordt geimplementeerd. 

 
1.2 Reframing  

1.2.1 Ontwerpvraag 

 

Nadat we de resultaten van de literatuurstudie en enquête hadden verwerkt, kregen we een 

duidelijk zicht op het probleem en de noden uit het werkveld. Om het prototype uit te werken 

zijn we gestart met verschillende 'hoe kunnen we - vragen' op te stellen. Hieruit selecteerden 

we slechts één 'hoe kunnen we - vraag' als basis voor ons prototype.  Hier kunt u enkele 

voorbeelden terugvinden, alle ‘hoe kunnen we – vragen' kunt u terugvinden onder bijlage 3.  

 

a. Hoe kunnen we zorgverleners stimuleren  om meer 

met cultuursensitieve zorg aan de slag te gaan en zo hindernissen te 

verkleinen?  

  

b. Hoe kunnen we de hindernissen bij het verlenen van hulp aan mensen met 

een niet-Europese achtergrond verlagen door hulpmiddelen aan te reiken?  

  

c. Hoe kunnen we meer hulpverleners bewust maken van het 

begrip cultuursensitieve zorg om daarmee aan de slag te gaan?  

  

d. Hoe kunnen we de communicatie verbeteren tussen zorgverleners en 

patiënten met niet-Europese migratieachtergrond?  

  

Door met elkaar in gesprek te gaan konden we met kleine aanpassingen komen tot 1 vraag die 

voor ieder voldeed aan het totaalbeeld en waarbij iedereen energie kreeg om hieraan te 

werken:  

  

e. Hoe kunnen we de hindernissen bij het verlenen 

van cultuursensitieve zorg aan mensen met een niet-Europese 

migratieachtergrond verlagen door hulpmiddelen aan te reiken?  

  
1.2.2 Beschrijving brainstorm 

Toevaltreffer: na het kiezen van onze ‘hoe kunnen we – vraag' zijn we begonnen met het 

maken van een mindmap aan de hand van een brainstorm. We zijn beginnen nadenken over 

verschillende zaken die we kunnen verwerken in een prototype als antwoord op de gekozen 

‘hoe kunnen we – vraag'.  Na het maken van een mindmap en enige verduidelijking bij een 

aantal naar voor komende ideeën, kwam nog andere ideeën naar boven door het 

samenbrengen van eerdere ideeën.   

  

 

COCD-box: Door een COCD-box te gebruiken maak je tegelijk een selectie van de meest 

beloftevolle ideeën, richt je de focus op vernieuwing en verhoog je de emotionele betrokkenheid 
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van de groep bij de gemaakte selectie. (Byttebier, I. (2002)). Ook deelden we de ideeën op 

volgens de COCD-box waarbij ideeën verdeeld worden in :  rode, gele en blauwe ideeën. Gele 

ideeën zijn ideeën voor de toekomst/dromen/uitdagingen/een stimulus voor het brain/ ideeën 

voor morgen. Blauwe ideeën zijn gemakkelijk te implementeren, hebben weinig risico en 

hebben een hogere aanvaardbaarheid. En uiteindelijk hebben we de rode ideeën waar we 

uiteindelijk naar op zoek zijn. Deze ideeën zijn: innovatieve, een doorbraak, opwindend en 

kunnen geïmplementeerd worden. Na de uitleg rond de COCD-box werden alle ideeën door de 

deelnemers verdeeld in de verschillende kleuren. Ook werd elk idee uitgebreid besproken. De 

persoon die het idee aanhaalde kon zo op zijn beurt zijn visie en gedachten rond het probleem 

aan de groep schetsen.   

  

Rode ideeën:  

 Toolbox (taalkaartjes met pictogrammen, lijst met personen die kunnen komen 

vertalen, ruime visie op de waarden en normen per cultuur, laten voorlezen, 

pictogrammen rondhangen op de afdeling) (kan ook in app vorm) functie 

hulpverlener en functie patient  

 Drempelverlagende tool voor tolken (bv om zich aan te melden wanneer ze vrij 

zijn (brandweerprincipe)  

 Workshop 

 Samenwerking  

 Opleiding  

 Workshops: verdiepen in meest voorkomende culturen  

 Ervaringsdeskundigen inzetten  

 Workshop/opleiding in de vorm van een spel  

 Affiches  

 Site als toolbox  

 Muziek  

 Psychische ziektes kaderen binnen andere cultuur  

 Verwerken in opleiding  

 Taalkaartjes men de meest voorkomende woordenschat voor de zorgverlener  

  

Gele ideeën:  

 Apps  

 App: aandachtspunten voor in de zorgverlening  

 Taalcursus  

 Robot als Tolk  

 Werken met dieren  

  

Blauwe ideeën:  

 communicatie  

 Multidisciplinair  

 integratie  

 Lijst met mogelijke valkuilen binnen specifieke culturen/religie  

 Boeken  

 Affiches  

 Blad met belangrijke woorden in andere taal  
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 Andere personeelsleden in de instelling betrekken bij het vertalen  

 Waarden en normen per cultuur meegeven  

 Referentieverpleegkundige cultuursensitieve zorg  

 Vast zorgtraject  

 

Ideeënsoep: Nadat alle ideeën apart aan bod kwamen zochten we welke ideeën met elkaar in 

combinatie gebruikt konden worden. Zo kon een referentieverpleegkundige een 

multidisciplinaire workshop geven per afdeling van het ziekenhuis. Andere combinaties 

waren een drempelverlagende tool voor tolken samen met het ontwerpen van een app waar we 

algemene waarden en normen per cultuur kunnen meegegeven in de opleiding tot 

zorgverlener.  

  

Dr. Love rond de verschillende ideeën: Zo pikte weer elke deelnemer er een idee uit dat hem 

het meeste aansprak en vertelde waarom hij voor dit idee koos. Uiteindelijk vormden een aantal 

eerder vermelde ideeën de ‘Lovebaby’ (manier om het ‘perfecte’ idee voor iedereen samen te 

brengen tot 1 idee) die voor ons een Toolbox in de vorm van een app was met als extra optie 

de drempelverlagende tool voor tolken.  

 

1.2.3 SMART-doelstellingen 

Hoe kunnen we zorgverleners stimuleren om meer met cultuursensitieve zorg aan de 

slag te gaan en zo hindernissen te verkleinen?   

  

f. Binnen 5 maand willen we het begrip “cultuursensitieve zorg” bekend maken 

bij de zorgverleners die tewerkgesteld zijn binnen de (geestelijke) 

gezondheidszorg.  

g. Binnen 7 maand willen we de communicatiehindernissen tussen 

zorgverleners en zorgvragers verkleinen op een duurzame en 

gebruiksvriendelijke manier.  

h. Binnen 3 maand willen we de interesse en kennis rond cultuursensitiviteit bij 

de zorgverleners binnen de (geestelijke) gezondheidszorg op een positieve 

manier in de hand werken.  

i. Hoe kunnen we het belang van cultuursensitiviteit binnen de geestelijke 

zorgverlening in kaart brengen bij instellingen binnen dit domein?   

j. Binnen 9 maand willen we een hulpmiddel aanreiken om de hindernissen bij 

het verlenen van hulp aan mensen met een niet-Europese achtergrond, te 

verkleinen.  

k. Binnen 9 maand willen we netwerk van de patiënten betrekken om zo de 

verbondenheid van ons hulpmiddel te vergroten.  

l. Binnen 11 maanden willen we dat er met ons hulpmiddel aan de slag wordt 

gegaan binnen de diensten.  

m. Binnen 3 jaar willen we dat cultuursensitieve zorg een meer gekend begrip is 

door dit te verwerken in de opleiding.  
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2. DO-fase 

2.1 Gekregen feedback 

We hebben ons prototype bij verschillende stakeholders gepitched. Dit zowel bij zorgverleners 

op de werkvloer, onze interne/externe proces begeleider en medestudenten die in de 

toekomst de werkvloer zullen betreden. Hieronder de feedback die wij kregen:  

 

 Een derde gebruiker maken, om zo de omgeving ook te betrekken. Duidelijke 

afbakening rond voor wie de (web)app beschikbaar zou zijn is nodig. De tastbare toolbox 

zou eventueel ook nog in website vorm kunnen zijn. 

 Duidelijk naar voor brengen of de app gratis of betalend zou zijn. 

 Verpleegkundigen laten inloggen zodat ze toegang hebben tot ruimere info. 

 In acht nemen dat niet alle pictogrammen voor iedereen duidelijk zijn.  

 Het is iets nieuw en er wordt duidelijk rekening gehouden met de mogelijkheden die er 

de dag van vandaag zijn. Het gaat over een breed aantal thema’s. Het focust zich niet 

alleen op taal maar ook op communicatie. Het is multifunctioneel, en bruikbaar voor 

meerdere personen. Het is de patiënt die geholpen moet worden maar er wordt ook een 

tool voor hulpverleners en omgeving aangereikt! Ziet er volledig uit. Mogelijkheid om 

een piloottest uit te voeren op één of meerdere afdelingen. Hierdoor zouden we meer 

inzicht verwerven in de meest gebruikte onderdelen van de toolbox om zo aanpassingen 

te doen naar de toekomst toe. Goede en volledige basis! 

 Het woord ‘omgeving’ die we in de toolbox zouden gebruiken voor naaste omgeving van 

de patiënt werd als vaag en te omslachtig ervaren.  

 Creatief prototype waar men nog niet van had gehoord. 

  De gebruiker ‘omgeving’ is een zeer vaag woord. 

 Niet alle icoontjes zijn meteen duidelijk voor wat ze staan zonder de nodige uitleg. 

 
2.2 Bespreking prototype 

Bij het creëren van dit prototype baseerden we ons vooral op de meest voorkomende 

hindernissen die zowel terugkwamen binnen de literatuurstudie als de enquête. Dit zijn: taal, 

gender voorkeur, conflicten omtrent religie, botsen op andere waarden en normen, culturele 

verschillen en taboes omtrent bepaalde onderwerpen/thema’s bij de zorgvrager met niet-

Europese migratieachtergrond. Ook hebben we  gebruik gemaakt van de resultaten bij de 

laatste vraag binnen onze enquête, die gaan over noden/wensen van de zorgverleners uit het 

werkveld (zie bijlage : resultaten enquête). Als laatste hielden we ook rekening met de 

feedback die we kregen vanuit verschillende invalshoeken. 

 

We creëerde een app, de ‘culti box’. Deze kan gedownload worden via de Playstore of 

Applestore via een tablet of smartphone. Ook willen we deze beschikbaar stellen als web-app 

om deze zo ook toegankelijk te maken op een computer. De bedoeling zou zijn om deze gratis 

ter beschikking te stellen om zo inclusief mogelijk te werken. We verkiezen ervoor om vooral te 
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werken met een digitale tool in het kader van duurzaamheid en het is ecologischer. Ook is het 

interessant omdat meerdere mensen het gelijktijdig kunnen gebruiken. Dit is niet het geval bij 

een tastbare toolbox, die we ook ter beschikking willen stellen omdat we gelijke kansen willen 

bieden, ook voor mensen die geen smartphone hebben. 

 

We kozen voor een oplossing die zowel voor de zorgverlener, zorgvrager als familie van de 

zorgvrager gebruikt kan worden. Bij de app zou je op het startscherm de keuze kunnen maken 

of je zorgverlener, zorgvrager of familie van de zorgvrager bent (context). Hieruit zouden een 

heleboel verschillende keuzes vloeien (zie tabel hieronder). Vanaf de start zouden we werken 

met pictogrammen. Op deze manier kunnen we de app ook voor personen die analfabeet zijn 

of de taal van de app niet spreken, gebruiksvriendelijk maken. De pictogrammen worden ook 

schriftelijk ondersteund, omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat elk pictogram 

universeel is. Ook zullen we de app aanbieden in verschillende talen.  Deze kunnen ze instellen 

op de beginpagina. Bij problemen kunnen ze ook de helpdesk raadplegen op het startscherm. 

 

Daarnaast kunnen we bij het verder uitwerken van de app, bij de gebruiker ‘zorgverlener’ 

gezondheid breed gaan en aanpassingen doen naargelang de discipline en hun noden.   

 

Ook zal er een tastbare toolbox op de dienst aanwezig zijn, die gebruikt kan worden door de 

zorgvragers die niet beschikken over een smartphone. Of op een afdeling die geen 

tablet/computer voor zorgvragers ter beschikking heeft. Deze toolbox zal ongeveer hetzelfde 

materiaal bevatten als de online toolbox .Er zal wel bijvoorbeeld geen voorleesfunctie aanwezig 

zijn. Wel zal deze tool ook in verschillende talen bestaan, afdeling brochures in verschillende 

talen bevatten, pictogrammen, ... 

  

 

 

 

Wat kwam reeds naar voor om te integreren in de app?  

  

Zorgverlener  Zorgvrager  Context van de zorgvrager 

 Online apotheek, waar 
medicatie opgezocht 
kan worden.  

 Pictogrammen rond 
medicatie, 
dorst/honger, slaap, 
wassen om de 
communicatie te 
ondersteunen 

 Lijst met personen 
binnen het ziekenhuis 
(personeel) die een 
andere taal 
spreken, om eventueel 
te tolken indien nodig 

 Verwijsknop naar 
externe links die ervoor 

 Pictogrammen rond 
medicatie, 
dorst/honger, slaap, 
wassen om te 
communicatie te 
ondersteunen 

 Vertaalfunctie (met 
voorleesfunctie) 

 Weekmenu  
 Patiënte brochure in 

hun taal naar keuze, 
waar 
afdelingsafspraken, 
bezoekuren, … terug te 
vinden zijn 

 Persoonlijke agenda 
(na inloggen met 

 Pictogrammen rond 
medicatie, 
dorst/honger, slaap, 
wassen om te 
communicatie te 
ondersteunen 

 Vertaalfunctie (met 
voorleesfunctie) 

 Weekmenu  
 Patiënte brochure in 

hun taal naar keuze, 
waar 
afdelingsafspraken, 
bezoekuren, … terug te 
vinden zijn 

 Plattegrond van de 
instelling  
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kunnen zorgen dat 
hindernissen verkleinen 
en er meer oog is voor 
cultuursensitieve zorg 

 E-learning waar je 
vormingen kunt volgen 
omtrent 
cultuursenstieve zorg, 
culturele competenties, 
… 

 Hindernissen-muur, 
waar zorgverleners 
casussen kunnen 
neerschrijven. 
Zorgverleners kunnen 
zo leren van elkaar 
maar ook ventileren en 
ondersteuning bieden. 

 Lijst met religieuze 
vertegenwoordigers 
binnen de instelling 

 Vertaalfunctie (met 
voorleesfunctie) 

 Telefonische 
tolk/culturele 
bemiddelaar 

 Ruime visie op de 
waarden, normen 
omtrent leven, dood, 
(geestelijke) 
gezondheid binnen de 
verschillende culturen  

  

patiënt gebonden code) 
waar afspraken kunnen 
geraadpleegd worden 

 Plattegrond van de 
instelling  

 Hindernissenmuur 
waar ze hindernissen 
kunnen neerschrijven, 
ook is er hier een link 
naar een tevredenheid 
enquête 

 Voorstelling van het 
multidisciplinair team 

 FQA, waar de meest 
gestelde vragen per 
afdeling naar voor 
komen, met het 
bijhorende antwoord 

 
  

 Hindernissenmuur 
waar ze hindernissen 
kunnen neerschrijven, 
ook is er hier een link 
naar een tevredenheid 
enquête 

 Voorstelling van het 
multidisciplinair team 

 FQA, waar de meest 
gestelde vragen per 
afdeling naar voor 
komen, met het 
bijhorende antwoord 

 

  

Om een concreet beeld te krijgen van hoe onze (web)app ‘de Culti box’ er zou uitzien, kunt u 

onderstaande afbeeldingen raadplegen. Voor de volledige uitwerking van deze app, verwijzen 

we graag naar de bijlagen (zie bijlage : visuele voorstelling van het prototype : ‘de Culti box’). 

  
 
Startscherm bij openen van de app  (NL) 
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Startscherm bij openen van app (Arabisch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuzemenu van de zorgverlener 
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Keuzemenu van de zorgvrager 

 
Keuzemenu van de context van de zorgvrager 

 
 
 
 
 
 

Wat kunnen we integreren in de toolbox op de dienst?  
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 Pictogrammen rond medicatie, dorst/honger, slaap, wassen  om communicatie 

te  ondersteunen. 

 Afdelingsbrochure in verschillende talen waar ze een dag overzicht , voorstelling 

van 

        het  team, afdelingsregels, … kunnen terugvinden. 

 Weekmenu in verschillende talen. 

 CFI verwerken in de toolbox . 

  

 

Ook merken we dat er door de COVID-19 pandemie heel wat afdelingen een smartphone/tablet  

ter beschikking stellen voor de zorgvragers die ze ook zouden kunnen ter beschikking stellen 

voor het gebruik van de app.  
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3. Check-fase 

3.1 Implementatieplan 

TIJDSTIP  ACTIVITEITEN  ACTOREN  

ORIENTATI
EFASE   

    

1 JULI 
2021  

Referentiemedewerkers cultuurse
nsitieve zorg van de 
organisatie (indien aanwezig) op 
de hoogte stellen van ons idee 
zodat zij dit kunnen 
implementeren in eventuele 
workshops of de medewerkers 
van de instelling via mail op de 
hoogte kunnen brengen van het 
feit dat er innovatie is. 
(algemeen)  
  

FUTUREPROEFGROEP  
REFERENTIEMEDEWERKERS CULTUURS
ENSITIEVE ZORG  

1 JULI 
2021  

Interculturele bemiddelaar (indien 
aanwezig) op de hoogte stellen 
van de ontwikkeling 
van de toolbox/app   
  

INTERCULTURELE BEMIDDELAAR  
FUTUREPROEFGROEP  

1 JULI 
2021  

Hoofdgezondheidszorgmedewerk
ers/hoofdverpleegkundigen op de 
hoogte stellen van de innovatie, 
zo kunnen zij de 
verpleegkundigen informeren dar 
er innovatie op komst is.  
  

HOOFDGEZONDHEIDSZORGMEDEWERKE
RS/HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN VAN DE 
ORGANISATIE  
FUTUREPROEFGROEP  

INZICHTSF
ASE   

    

1 
AUGUSTU
S 2021  

Lezing over de resultaten van 
onze literatuurstudie en 
de enquête die wijzen op de 
toenemende diversiteit, 
hindernissen, kwaliteit van zorg, 
tevredenheid en de voldoening 
die de verpleegkundigen zelf uit 
hun job halen.  
  

FUTUREPROEFGROEP  

1 
AUGUSTU
S 2021  

We ontwikkelen een test ‘hoe 
cultuursensitief ben jij als 
zorgverlener’ zodat zorgverleners 
bewust worden van het 
begrip cultuursensitieve zorg en 
ontdekken ze of ze dit al 
toepassen in de praktijk.  

FUTUREPROEFGROEP, 
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
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16 AUGUS
TUS 2021  

Interview /vragenlijst verdelen bij 
de zorgverleners. Zij kunnen hier 
‘moeilijke 
conversaties/situaties  die ze in 
het verleden meegemaakt 
hebben noteren. Op deze manier 
kunnen we aan de hand van 
voorbeelden uit het 
werkveld folders maken. Op deze 
folders staan dan de ‘slechte’ 
conversaties/situaties van de 
zorgverleners en over het ze deze 
zouden kunnen oplossen door 
gebruik te maken van 
de toolbox.     

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
  

13 SEPTEM
BER 2021  
 
 
 
 
 
 

Folder op de dienst over 
confronterende maar alledaagse 
dialoog (zelf aangebracht door de 
medewerkers). Met hierop een 
duidelijke overzicht van wat 
de toolbox is, kan doen en kan 
bereiken. Op deze manier werken 
we aan de kennis en het begrip 
van de beoogde verandering en 
het inzicht in de eigen werkwijze  
  

FUTUREPROEFGROEP  
  

ACCEPTAT
IEFASE  

    

1 
OKTOBER 
2021  

Vergadering met de 
organisatie over op welke 
5 diensten we een piloottest 
kunnen uitvoeren. Deze 5 
diensten willen zich vrijwillig 
engageren voor de piloottest.  
  

FUTUREPROEFGROEP  
CONTACTPERSOON ORGANISATIE  

4 
OKTOBER 
2021  

twee 
gezondheidszorgmedewerkers/zo
rgverleners per dienst opleiden in 
het gebruik van de toolbox die 
dan op hun beurt het gebruik van 
de toolbox kunnen leren aan de 
dienst om zo weerstand te 
voorkomen. Deze twee 
verpleegkundige willen zich 
hiervoor vrijwillig engageren.  

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
  

VERANDE
RINGS  
FASE   

    

11 
OKTOBER 
2021  

De twee eerder opgeleide 
gezondheidszorgmedewerkers 
leiden 

GEZONDHEIDSMEDEWERKERS/ZORGVER
LENERS  
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de gezondheidszorgmedewerkers
 op. Enkel op de diensten  waar 
de piloottest zal doorgaan.  

18 
OKTOBER 
2021  

Prototype implementeren op 5 
afdelingen van de instelling. Op 
deze manier krijgen we reeds 
feedback van de gebruikende 
afdelingen en bestaat er wat 
nieuwsgierigheid en commotie 
rond de toolbox. Op deze manier 
brengen we onze toolbox ook in 
de ‘nabije toekomst’ voor de nog 
niet geïntegreerde 
afdelingen.  Ook zien ze op deze 
manier dat de app gebruiken 
haalbaar is en kunnen we met de 
gekregen feedback de app nog zo 
aanpassen dat hij perfect aansluit 
op de noden van de medewerker 
en zo de app uiterst zinvol 
maken.  
  

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
ORGANISATIE  

18 
OKTOBER 
2021  

Op de dienst plaatsen we folders 
over de toolbox in verschillende 
talen met als doelgroep de 
persoon met een niet-Europese 
migratieachtergrond om hun zo 
op die manier ook op de hoogte 
te stellen van het bestaan en het 
gebruik van de toolbox.  
  

FUTUREPROEFGROEP  

1 
NOVEMBE
R 2021  
29 
NOVEMBE
R 2021  
20 
DECEMBE
R 2021  

Feedbackmomenten bij de 
diensten waar 
de toolbox geïntegreerd is.  

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  

27 
DECEMBE
R 2021  

De toolbox aanpassen door de 
feedback die we gekregen 
hebben.   
  

FUTUREPROEFGROEP  
IT  

17 
JANUARI 
2022  

Opnieuw opleiding van de 
overige gezondheidszorgmedewe
rkers door de twee eerder 
opgeleide gezondheidszorgmede
werkers per dienst.  

GEZONDHEIDSMEDEWERKERS/ZORGVER
LENERS  
  

24 
JANUARI 
2022  

Implementatie op alle diensten 
binnen de instelling.   

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
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ORGANISATIE  

BEHOUDS
FASE   

    

  Tijdens de opleidingsdagen van 
startende 
gezondheidszorgmedewerkers 
wordt het gebruik van 
de toolbox reeds aangeleerd, zo 
integreren we de toolbox bij de 
basisbenodigdheden om een 
goede 
gezondheidszorgmedewerker te 
zijn vanaf de start van hun 
loopbaan.  

GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS DIE 
REEDS DE OPLEIDING KREGEN OM 
DE TOOLBOX TE GEBRUIKEN  
NIEUWE 
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS  

24 
JANUARI - 
...  

Maandelijks feedbackmoment 
met de mogelijkheid om nog 
zaken aan te passen die 
de toolbox nog 
gebruiksvriendelijker zouden 
maken tot er geen feedback meer 
komt.  
  

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
  

BLIJVEND  Tijdens teamvergaderingen en 
waarderingsgesprekken brengen 
de leidinggevenden dit onderwerp 
aan, wordt er feedback gegeven 
over de werking en het gebruik. 
Op deze manier wordt 
de toolbox regelmatig besproken 
en verdwijnt deze 
niet. Hoofdgezondheidszorgmede
werker/hoofdverpleegkundige 
stelt ons via mail op de hoogte 
van eventuele feedback.  Zo 
kunnen we op deze manier de 
app steeds kunnen bijwerken, 
aanvullen en vernieuwen. 
  

FUTUREPROEFGROEP  
GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS/ZOR
GVERLENERS  
HOOFDGEZONDHEIDSZORGMEDEWERKE
RS/HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN  
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3.2 Communicatieplan 

DOELGROEP  DOELSTELLING  BOODSCHAP
  

DOELGROEP  MEDIUM  MATERIAA
L  

TIMING  BUD
GET  

VERANTWO
ORDELIJKE  

organisaties  We stellen de 
organisaties op de hoogte 
van de ontwikkeling van 
de toolbox en gaan in 
gesprek over de 
eventuele implementatie.  

Innovatie  organisaties  Mail 
en persoonlij
k contact  

computer  Voor volledig 
uitbrengen toolb
ox  

0 
euro  

ontwikkelingst
eam  

gezondheidszor
gmedewerkers  

Binnen de 2 weken na de 
uitwerking van 
de toolbox stellen we de 
referentiemedewerkers c
ultuursensitieve zorg op 
de hoogte van ons idee, 
op die manier kunnen zij 
de medewerkers op de 
hoogte stellen van dat er 
innovatie onderweg is.  

Innovatie is 
onderweg  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

online  computer  2 weken na 
uitwerking toolb
ox  

0 
euro  

Referentieme
dewerkers 
cultuur 
sensitieve 
zorg binnen 
de 
organisatie  
En 
ontwikkelingst
eam  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Binnen 1 
week enquete opstellen 
voor bevraging 
confronterende dialogen.  

Innovatie, 
zelfherkenning
  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Online enqu
ete  

Computer  Binnen 1 weken 
na 
uitwerking toolb
ox, insturling in 
week 2  

0 
euro  

Ontwikkelings
team  
   

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Binnen de 3 weken na de 
uitwerking van 
de toolbox sturen we 
folders met 
confronterende en 
herkenbare dialogen rond 
op de betrokken diensten 
binnen de organisatie.  
  

Innovatie, 
zelfherkenning
  
  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

folder  Computer, 
papier  

Binnen 3 weken 
na 
uitwerking toolb
ox  
  

500 
euro  

Ontwikkelings
team  
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Organisatie   
  

Communicatie en uitleg 
met organisatie voor 
testfase met nodige uitleg 
over werking toolbox en 
de verdere uitwerking van 
de toolbox.  

Accempatie e
n 
verandering.  

Organisatie  
  

Mail, 
persoonlijk 
contact  

Computer, t
oolbox/app   

1 maand na het 
ontwikkelen van 
de toolbox   
(Ze krijgen twee 
weken tijd om te 
leren werken 
met 
de toolbox/app)  

0 
euro  

Ontwikkelings
team  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Communicatie met 
gezondheidszorgmedewe
rkers met de nodige uitleg 
over de werking van 
de toolbox en de verdere 
uitwerking van 
de toolbox. Zo onze 
manier van 
communiceren 
(medewerkers betrekken, 
3 maandelijkse 
feedbackmomenten tot 
de toolbox volledig op 
punt staat, daarna 
jaarlijkse 
feedbackmomenten)  
  

Acceptatie en 
verandering. 
Leren werken 
en 
vertrouwd gra
ken met 
de toolbox.  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Persoonlijk 
contact   

Computer, t
oolbox/app  

1,5 maand na 
het ontwikkelen 
van de toolbox   
(Ze krijgen twee 
weken tijd om te 
leren werken 
met 
de toolbox/app)  
  

0 
euro  

Organisatie   

gezondheidszor
gmedewerkers  
  
  

Implementatie testfase, 3 
wekelijke bijeenkomsten 
voor feedback van 
gebruikers. (testfase 
duurt 6 maanden)  
  

Leren werken 
en 
vertrouwd ger
aken met 
de toolbox.   
Ze kunnen 
feedback 
geven aan 
het ontwikelin
gsteam zodat 
zij de app 

gezondheidszor
gmedewerkers  
  
  

Persoonlijk 
contact, 
mail   

Computer, t
oolbox/app  
  

2 maanden na 
het ontwikkelen 
van de toolbox  
  

0 
euro  
  

Ontwikkelings
team en 
organisatie   
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kunnen aanpa
asen aan de 
noden van de 
gezondheidsm
edewerkers   

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Als de toolbox op punt 
staat na de feedback van 
de testfase kunnen we 
overgaan tot de volledige 
implementatiefase. Hierbij 
zijn er ook nog steeds 3 
maandelijkse bespreking
en.Vooraf mailverkeer 
met organisatie voor 
datum en uur.  

Leren werken 
en vertrouwd 
geraken met 
de toolbox.  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Mail,persoo
nlijk contact  

computer  Na de testfase  0 
euro  

ontwikkelingst
eam  

gezondheidszor
gmedewerkers  
  

Wanneer we de 
verkregen feedback van 
de implementatiefase 
verwerkt hebben en 
aangepast hebben gaan 
we over naar een 
jaarlijkse bespreking over 
de werking van 
de toolbox.  

    Mail,persoo
nlijk contact  

computer  Na de testfase  0 
euro  

Ontwikkelings
team  
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3.3 Omgaan met weerstand 

Bij het maken van het prototype hebben we rekening gehouden met eventuele weerstand bij 

het implementeren van ons prototype. Aangezien de Culti box speciaal gemaakt is voor de 

gezondheidszorg hebben we ons gebaseerd op antwoorden uit de enquête die we kregen van 

gezondheidszorgmedewerkers. Op deze manier zijn we zeker dat het prototype beantwoordt 

aan de noden van het werkveld. Als er toch opmerkingen zouden zijn dan kan de doelgroep 

zijn/haar feedback geven zodat de toolbox verder gevormd kan worden. Bovendien ondergaat 

de toolbox eerst een testfase op de afdeling. De grootste hindernissen die ondervonden worden 

kunnen dan voor de echte toepassing van de toolbox aangepast worden. Er zal ten allen tijde 

een tevredenheidsenquête in de app beschikbaar zijn. Moesten er verpleegkundigen of andere 

gezondheidzorgmedewerkers beperkte digitale vaardigheden hebben of ronduit weigeren 

hiermee te werken dan is er ook een tastbare toolbox aanwezig. Hier zijn geen digitale 

vaardigheden vereist. Omdat we toch de digitale wijze verkiezen, leiden we verpleegkundigen 

over verschillende afdelingen op om met de app te leren werken. Vervolgens leiden deze 

verpleegkundigen op hun beurt de andere verpleegkundigen van hun dienst op. Op deze manier 

verminderen we de kans op weerstand. We zorgen ook voor een open dialoog door het 

onderwerp meerde keren per jaar binnen het team aan te kaarten tijdens vergaderingen. 
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4. Act-fase 

4.1 Discussie 

Voor ons onderzoek hebben we gewerkt met 2 methodieken namelijk een literatuurstudie en 

een enquête, om de hindernissen bij de hulpverleners bij het verlenen van hulp aan mensen 

met een niet-Europese achtergrond te achterhalen.  

 

Tijdens onze literatuurstudie hebben we ons gebaseerd op wetenschappelijke artikels. De 

meeste artikels dateren tussen 2015 en 2020. Slechts enkele artikels zijn ouder, van 1995-

2005. Op aanraden van onze externe procesbegeleider hebben we er toch voor gekozen deze 

artikels te gebruiken omdat ze relevant zijn voor onze literatuurstudie, dit door hun waardevolle 

informatie.  

  

Omdat er slechts een beperkt aanbod was aan artikels, over hindernissen die hulpverleners 

ervaren bij personen met niet Europese migratieachtergrond en omtrent cultuursensitieve zorg 

in de (geestelijke) gezondheidszorg hebben we ook artikels gezocht binnen andere 

doelgroepen zoals mensen met een beperking, …  

 

Ook is geen enkel artikel van Belgische afkomst. Onze artikels zijn voornamelijk van 

Nederlandse afkomst omdat er daar al meer rond cultuursensitieve zorg wordt gewerkt dan hier 

in België.  

   

Voor onze enquête hebben we onze doelgroep verbreed tot hulpverleners van de gehele 

gezondheidzorg in plaats van enkel te werken met hulpverleners van geestelijke 

gezondheidszorg. Dit deden we om meer antwoorden te kunnen verzamelen. Ook zijn we 

ervan overtuigd dat buiten de geestelijke gezondheidszorg ook contact is met deze doelgroep, 

zoals op verschillende afdelingen binnen de algemene gezondheidszorg. 197 personen 

hebben onze enquête ingevuld, waarvan 106 uit de algemene gezondheidszorg en 91 uit de 

geestelijke gezondheidszorg.  

Op deze manier kunnen we dus kijken of onze veronderstelling klopt en of we onze resultaten 

kunnen veralgemenen.  

Wel hebben we ervoor gekozen om tijdens de verwerking van de resultaten een onderscheid 

te maken tussen de hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners 

van de algemene gezondheidszorg. Zo kregen we een duidelijk beeld van hoe het er specifiek 

in de geestelijke gezondheidszorg aan toe gaat, op vlak van cultuursensitieve zorg en op welke 

hindernissen er wordt gebotst. De resultaten van de geestelijke en algemene gezondheidszorg 

hebben we dan ook met elkaar vergeleken.  

  

Ondanks dat we duidelijk vermeld hadden dat het ging over hulpverleners in de 

gezondheidszorg waren er toch enkele beroepen die buiten de gezondheidszorg vielen zoals 

leerkracht of poetsvrouw. We hebben deze antwoorden er wel uit kunnen filteren zodat ons 

onderzoek toch valide bleef.  
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In onze enquête hadden we bevraagd of de mensen wisten wat cultuursensitieve zorg was. Op 

aanraden van onze interne procesbegeleider hadden we buiten ‘ja’ en ‘nee’ ook ‘misschien’ als 

antwoordoptie verwerkt. 36,5% van de hulpverleners koos hiervoor. Dit maakte de verwerking 

van deze vraag moeilijk omdat we niet kunnen achterhalen wat deze mensen juist bedoelen 

met misschien. Het kan zijn dat ze er al van gehoord hebben maar niet exact weten wat het 

betekent of dat ze slechts een stukje van de betekenis kennen.  

   

Als meest voorkomende hindernis kwam de taal aan bod. Dit lijkt ons moeilijk te verwerken 

omdat dit een hindernis is waar al tolken en vertalende apps voor worden ingezet. Wat ons 

weinig plaats laat om nog met een alternatief te komen.  

   

Als we de resultaten van de literatuurstudie vergelijken met die van de enquête zien we toch 

veel gelijkenissen. In beide onderzoeken komt de taalhindernis als eerste naar boven, waarvoor 

er vaak tolken worden voor ingezet. Toch kan een tolk leiden tot een driehoeksverhouding wat 

tot wantrouwen kan leiden.  

  

Hulpverleners geven ook aan dat ze zelf ondervinden dat ze onvoldoende culturele 

competenties hebben om goede cultuursensitieve zorg te kunnen bieden. Ook het verschil in 

perceptie ten aanzien van de gezondheidszorg en een gebrek aan culturele diversiteit binnen 

een team komen in beide onderzoeken als hindernissen voor.  

  

Binnen de literatuurstudie is onzekerheid en angst van de hulpverlener in contact met de 

hulpvrager een grote hindernis. Toch komt dit in onze enquête niet rechtstreeks naar boven.   

  

Ondanks dat 57,1% van de deelnemers zeggen dat er op hun werkplaats aan de slag wordt 

gegaan met cultuursensitieve zorg, wordt er vervolgens bij de vraag ‘hoe’ nergens iets vermeld 

over het gebruik van het BCI.  

  

Na het verzamelen van nodige informatie zijn we beginnen brainstormen. Tijdens het 

brainstormen, aan de hand van de COCD-box en Dr. Love, kwamen we als groep snel tot onze 

Lovebaby: een toolbox, de culti box. We kozen voor het idee om een toolbox uit te werken 

omdat we op deze manier verschillende relevante informatie en tools kunnen doorspelen naar 

diensten die dit wensen.  

We kwamen tot de beslissing om de toolbox te introduceren als een web(app) omdat dit op 

lange termijn economischer uitkomt, en ook duurzamer (blijft bestaan). Ook maakt dit een 

wisselwerking tussen hulpverlener en zorgvrager mogelijk. Toch nam dit met zich mee dat elke 

dienst die gebruik wil maken van onze online culti box zowel wifi als een smartphone of tablet 

ter beschikking moet hebben.  

  

In de culti box is er een functie waar je informatie omtrent bepaalde culturen kunt terugvinden. 

Dit gaat over de cultuur in het algemeen. Hierdoor kunnen er misvattingen optreden omdat een 

cultuur erg breed is en subculturen kunnen bestaan. Dé Belg, Moslim of Turk bestaat niet. 

Daarnaast kunnen er ook hulpvragers zijn die tot een cultuur behoren maar daarom niet alle 

culturele waarden en normen nastreven. Het is daarom belangrijk dat er nog naar het individu 

gekeken wordt en dat het geen valkuil wordt dat er enkel naar de cultuur wordt gekeken en niet 

meer naar de individuele noden.  
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Uit onze enquête bleek dat de taalhindernis de meest voorkomende hindernis was. Deze 

hindernis willen we beperken door onze culti box beschikbaar te stellen in de taal van de 

hulpverlener.  We kozen ervoor om de app te weergeven in de 10 meest voorkomende talen op 

de diensten. Dit om de eerste kosten te beperken en het verloop van de app af te wachten. Na 

enkele piloottesten zouden we talen kunnen aanpassen of toevoegen omdat we op dat moment 

meer zicht zouden hebben welke talen frequent worden gebruikt of ontbreken.   

  

Dit brengt met zich mee dat mensen die een andere taal spreken, geen gebruik kunnen maken 

van onze (web) app ‘culti box’ en de hulpverlener of zorgvrager dus ook niet geholpen is. Voor 

hulpvragers die niet kunnen lezen en schrijven is onze webapp beperkt toegankelijk, enkel via 

iconen.  

  

In onze culti box werken we met pictogrammen. Om te bevragen of ze (voldoende) gegeten 

hebben, hebben we een pictogram van een mes en een vork. Ondanks dat we pictogrammen 

gebruikt hebben die in veel culturen voorkomen blijft het niet voor alle culturen toepasbaar.  Zo 

wordt er in meerdere culturen niet met mes en vork gegeten maar met de handen of met stokjes. 

Om verwarring tegen te gaan hebben we wel onder elke pictogram de naam bij vermeld maar 

ook hier botsen patiënten op die niet kunnen lezen.  

  

Ook bestaat er een kans dat er weerstand gaat komen bij hulpverleners omdat het weer iets 

digitaal is. Sommige hulpverleners werken nog liever aan de hand van papier of zijn digitaal 

minder sterk.  

  

Het lijkt ons interessant om voor verder onderzoek een bredere enquête te kunnen afnemen. 

Zo zouden we de mensen met een niet-Europese achtergrond zelf kunnen bevragen, met 

toestemming van het ethisch comité. Om zo een breder beeld te krijgen en de hindernissen in 

kaart te brengen langs beide kanten. Na de implementatie van onze (web)app aan de hand van 

een pilloottest, kunnen we de ervaringen aftoetsen om onze app beter af te stellen op de 

wensen van de hulpverleners en de hulpvragers.  

 

4.2 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de hindernissen en 

moeilijkheden voor zorgverleners (en) in onze geestelijke gezondheidszorg in het 

hulpverleningsproces/zorgrelatie met personen met een niet Europese achtergrond?’  

  

Hiervoor zijn we aan de hand van literatuurstudie opzoek gegaan naar antwoorden op deze 

vraag. Om deze antwoorden te vergelijken met de praktijk zijn we via een enquête een 

kwantitatief onderzoek gestart naar de huidige hindernissen die de zorgverleners ervaren bij 

het verlenen van hulp bij mensen met een niet Europese achtergrond.  

   

Uit de resultaten van de uitgevoerde literatuurstudie kwam de taalhindernis in verschillende 

artikelen aanbod. Door de taalproblemen bleek dat zorgverleners tot verkeerde diagnoses 

kwamen. Zorgverleners zouden ook enkel tot de lichamelijke klachten komen omdat ze niet 

verder in detail kunnen gaan door de taalhindernis, waardoor geestelijke aspecten zoals stress 
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en andere psychische stoornissen niet aanbod komen. Echter werd er in verschillende artikels 

beschreven dat het gebruik maken van een tolk een positief effect zou hebben op de 

taalhindernis. Ondanks dat het belang van een tolk erkend wordt, wordt het gebruik maken van 

tolken ook als tijdrovend en arbeidsintensief ervaren. Het inzetten van een tolk zou ook kunnen 

leiden tot een driehoeksverhouding wat dan weer kan leiden tot wantrouwen.  

   

Naast de taalhindernis zijn er ook culturele aspecten dat meespelen. Zorgverleners hebben 

vaak een gebrek aan culturele competenties. In elke cultuur zijn er verschillende normen, 

gewoontes en aspecten en dit kan tot complicaties leiden.  

Bovendien zouden gendervoorkeuren een belangrijke rol spelen. Deze hindernis draagt bij tot 

een moeilijke hulpverlening. Er wordt ook aangehaald dat zorgvragers met een 

migratieachtergrond verschillende opvattingen hebben over ziekte en behandeling wat zorgt 

voor moeilijkheden bij het stellen van een diagnose.  

   

Uit de resultaten van de enquête naar de huidige hindernissen is gebleken dat de taal de meest 

voorkomende hindernis is binnen het hulpverleningsproces. Meer dan de helft van de 

hulpverleners (54,41%) geeft aan hier reeds op gebotst te hebben. Echter bij het stellen van de 

vraag of ze reeds acties ondernomen hebben om de hindernissen te verhelpen geeft 26,60% 

aan een tolk te hebben ingeschakeld.  

  

Ook botsen de hulpverleners tegen de verschillende attitudes tegenover de man/vrouw bij 

andere culturen. Of ze ervaren moeilijkheden door de cultuurverschillen: andere waarden en 

normen, een andere visie omtrent ziekte en behandeling, het niet willen innemen van medicatie.  

   

Uit dit onderzoek is gebleken dat de communicatie de grootste hindernis vormt, gevolgd door 

de culturele verschillen, in het hulpverleningsproces met personen met een niet Europese 

achtergrond.  

   

Tot slot blijkt dat de resultaten van de literatuurstudie wel overeenkomen met de resultaten van 

onze enquête.  
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Bijlage 2: Resultaten enquête  

Hoe oud bent u ?  
Algemene gezondheidszorg  

20-25  25,47%  

26-31  22,64%  

31-37  6,60%  

38-43  16,98%  

44-51  13,21%  

52-57  12,26%  

58-63  2,83%  

              
 Geestelijke gezondheidszorg  

20-25  23,07%  

26-31  20,88%  

31-37  8,79%  

38-43  9,98%  

44-51  19,78%  

52-57  8,79%  

58-63  8,79%  

  
Weet u wat cultuursensitieve zorg is?  
Algemene gezondheidszorg   

Ja   55,66%  

Neen   9,43%  

Misschien   34, 91%  

 
Geestelijke gezondheidszorg  

Ja   49,45%  

Neen   14,29%  

Misschien   35,16%  

  
Hoe zou u cultuursensitieve zorg omschrijven?  
Algemene gezondheidszorg   

GROEP JA   De omschrijving van cultuursensitieve zorg komt overeen 
met de omschrijving van de hulpverleners 
van cultuursensitieve zorg. Het wordt omschreven door: ‘het 
aanpassen van de zorg aan of rekening houden tijdens de 
zorg met de culturele achtergrond van de hulpvrager.’    
 Open houding, zonder oordelen komt ook naar boven.  

  

GROEP NEE    veronderstelt dat het begrip is voor andere culturen 
tijdens de zorg.  
 Veronderstelt dat de zorg wordt aangepast aan de 
culturele achtergrond van de patiënt.  

  

GROEP 
MISSCHIEN   

 Ook hier komt de omschrijving overeen met de 
omschrijving van cultuursensitieve zorg.  
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Geestelijke gezondheidszorg  

GROEP JA    Zorg waar er in de mate van het mogelijke zo veel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de culturele 
achtergrond en de daarbij horende culturele waarden en 
normen. Een zorg waarbij rekening wordt gehouden met 
(individuele) cultuurspecifieke zaken zoals voeding, kledij, 
gewoontes, taal, …  
 Het aannemen van een open houding, zorg bieden 
zonder oordeel of zonder stigmatiserend te werken.  
 Wederkerige samenwerking, correcte communicatie, zich 
informeren over de cultuur.  
 Het woord ‘respect’ en ‘met oog voor’ komt er veel aan 
bod.  

  

GROEP NEE    veronderstelt dat het te maken heeft met culturele 
gevoeligheid in de zorg, bewust bezig zijn met verschillende 
culturen.  

  

GROEP 
MISSCHIEN   

 Zorg die toegankelijk is voor mensen met een 
migratieachtergrond waarbij er rekening wordt gehouden 
met hun waarden en normen.   
 Zorg voor iedereen met oog op verscheidenheid in 
culturele achtergrond.    
 Het maken van ruimte voor culturele verschillen, 
verschillende culturen binnen het team, het aan de kant 
kunnen zetten van je eigen referentiekader, actief nadenken 
over verschillende culturen.  

   
  
 

Wordt er op uw werk/stage aan de slag gegaan met cultuursensitieve zorg?  
Algemene gezondheidszorg   

Ja  70,75%  

Neen  13,21%  

Ik weet het niet   16,04%  

  
Geestelijke gezondheidszorg  

Ja  57,14%  

Neen  17,58%  

Ik weet het niet  25,27%  

  
   
Indien Ja (zie vorige vraag), op welke manier wordt er aan de slag gegaan met 
cultuursensitieve zorg?  
Algemene gezondheidszorg   

Tolken / taal-apps   28,57%  

Educatie pathologie & westerse cultuur  5,19%  

Aanpassingsvermogen als dienst t.o.v. 
patiënt  

24,68%  

Werkgroep opgericht   7,79%  



71/98 Bachelor in de Verpleegkunde 2020-2021 

 © 2020 Arteveldehogeschool 

Waarden respecteren / begrip opbrengen voor 
PT  

10,39%  

Aangepaste maaltijden  9,09%  

Externe dienst inschakelen  3,90%  

Aangepast zorgtraject  6,49%  

Referentieverpleegkundige  3,90%  

  
Geestelijke gezondheidszorg  

Aangepaste maaltijden  16,90%  

Werken met tolken/Vertaal-app  28,17%  

Aangepast zorgtraject  16,90%  

Rekening houden met gebed / religieuze 
activiteiten / rouwproces  

19,72%  

NVT  1,41%  

Brochures in andere talen  2,82%  

Interne werkgroep/  
verantwoordelijke  

8,45%  

Pastorale zorg   5,63%  

 
 

Komt u binnen uw werk/stage in contact met zorgvragers met een niet -Europese 
migratieachtergrond?   
Algemene gezondheidszorg   

Heel vaak  37,78%  

Vaak  19,99%  

Soms   27,41%  

Zelden  12,60%  

Nooit  2,22%  

  
Geestelijke gezondheidszorg  

Heel vaak  2,20%  

Vaak  14,29%  

Soms  51,65%  

Zelden  29,67%  

Nooit  2,20%  

 
Bent u al gebotst op hindernissen in dit contact?  
Algemene gezondheidszorg   

Heel vaak   12,26 %  

Vaak   31,13%  

Soms   50,94%  

Zelden  5,66%  

Nooit   0% 

  
Geestelijke gezondheidszorg  

Heel vaak   4,40%  

Vaak   20,87%  

Zelden  15,38 %  

Soms  45,05%  

Nooit  14,29%  
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Op welke hindernissen bent u reeds gebotst en hoe ging u hier mee om?  
Algemene gezondheidszorg  

Taalbarrière  49,03%  

Verschillende attitude tegenover 
mannelijke/vrouwelijke hulpverlener  

10,57%  

Conflict omtrent religie  3,84%  

Beperkt budget  3,84%  

Andere visie omtrent gezondheid  3,84%  

Taboe omtrent bepaalde thema’s (naar 
psycholoog gaan,..)  

2,88%  

Beperkte kennis omtrent bepaalde culturen   1,92%  

Beperkt materiaal  1,92%  

Uitdrukken van medisch probleem op een 
andere manier  

1,92%  

Andere (zie bijlage)  15,98%  

  
Andere :  

Vele regels   0,94%  

Respectloze houding van zorgverleners    0,94%  

Niet aanvaarden van doelpubliek in reguliere 
zorginstellingen   

 0,94%  

Geen toegang tot zorgtrajecten    0,94%  

Geen bereidheid om met hen aan de slag te 
gaan (van uit zorgverlening)  

 0,94%  

Verschillende visie rond psychologische 
problemen   

 0,94%  

Ongeletterdheid    0,94%  

Weinig informatie over 
medische voorgeschiedenis  

 0,94%  

Weigeren van medicatie    0,94%  

Botsen op andere waarden en normen    0,94%  

Hoofddoek    0,94%  

Vragen van medicatie terwijl er geen 
voorschrift is, het niet begrijpen hiervan  

 0,94%  

Collega’s die problemen hebben hiermee    0,94%  

Lopen te snel naar spoed    0,94%  

Ze zijn vaker dramatischer   0,94%  

Onnodige onderzoeken door onduidelijke 
communicatie   

 0,94%  

Cliënten zijn racistisch   0,94%  
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Geestelijke gezondheidszorg  

Taalbarrière  54,41%  

Verschillende attitude tegen over 
mannelijke/vrouwelijke hulpverlener  

8,82%  

Niet willen innemen van medicatie  4,41%  

Ander beeld over ziekte (psychose,..)  4,41%  

Schaamte bij familie omtrent psychisch ziek 
zijn, opname,..  

4,41%  

Cultuurverschillen  2,94%  

Verschil in waarden en normen  2,94%  

Verschillende visie van familie omtrent 
ziekte/gezondheidszorg  

2,94%  
  

Andere (zie bijlage)  22,05%  

  
Andere :  

Bidmomenten van (islamitische) bewoners 
inplannen   

1,47%  
  

Moeilijke communicatie met de familie   1,47%  

Multiproblematiek   1,47%  

Zwaar getraumatiseerde mensen   1,47%  

Moeilijk om een traject met hen aan te gaan, 
doordat basis zorg niet aanwezig is. Moeilijk 
om al aan andere thema’s te werken.   

1,47%  
  

Machteloze positie als hulpverlener (beperkte 
plaatsen in centra, uitgeprocedeerd,..)   

1,47%  
  

Niet respecteren van afdelingsafspraken   1,47%  

Frustratie door gebrek aan mogelijkheden om 
geloof ongestoord uit te voeren   

1,47%  
  

Andere visie over goede zorg   1,47%  

Moeite om zich aan te passen   1,47%  

Verschil in beleving en omschrijving van 
psychiatrische ziektebeelden   

1,47%  
  

Geen zicht op voorgeschiedenis   1,47%  

Weinig context, steunfiguren voor de 
zorgvrager   

1,47%  
  

Niet openstaan voor westerse 
behandelvormen   

1,47%  
  

Geen beschikbaarheid van tolk   1,47%  

 
 

Welke acties heeft u al ondernomen?  
Algemene gezondheidszorg  

Tolken  21,15%  

Google translate  9,62%  

Familielid laten vertalen  5,77%  

Gebaren  4,81%  

Specifieke begeleiding inschakelen  3,85%  

Vertaling apps  3,85%  
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“Met handen en voeten uitleggen”  2,88%  

Gehoor geven aan de zorgvrager  2,88%  

Zorgvrager bevragen  2,88%  

Patiënt informeren/psycho educatie  2,88%  

Respect tonen   2,88%  

Zoeken naar gemeenschappelijke taal  2,88%  

Extra tijd nemen  1,92%  

Empathie tonen  1,92%  

Telefonische tolk  1,92%  

Collega die kan vertalen  1,92%  

In overleg gaan met zorgvrager en context  1,92%  

Zoeken naar oplossingen  1,92%  

Proberen begrijpen  1,92%  

Opzoeken van informatie  1,92%  

Andere (zie bijlage)  21,62%  

 
Andere :   

Via foto’s    0,94%  

Bewustzijn van mistverstanden    0,94%  

Goed observeren    0,94%  

Niet te snel interpreteren    0,94%  

Menselijk handelen    0,94%  

Proberen bemiddelen    0,94%  

Creatief zijn    0,94%  

Reflecteren hierover    0,94%  

Vertrouwen winnen    0,94%  

Hulp vragen aan collega’s    0,94%  

Afstemming zoeken    0,94%  

Doorverwijzen naar psycholoog die taal     0,94%  

Andere hulpverlener inzetten (man/vrouw)    0,94%  

Gebaren    0,94%  

Bijdragen aan een veilig milieu    0,94%  

Non verbaal communiceren    0,94%  

Vragen aan de patiënt hoe hij 
gezondheidszorg ziet   

 0,94%  

Hindernissen bespreekbaar maken    0,94%  

Openstaan voor vragen, bezorgheden    0,94%  

Pt centraal stellen    0,94%  

Brochures    0,94%  

Context proberen begrijpen    0,94%  

Tegemoet komen aan culturele rituelen    0,94%  

  
 Geestelijke gezondheidszorg  

Tolk  26,60%  

Erkenning geven  4,41%  

Uitleg geven  4,41%  

Gebruik van google translate  4,41%  

Hulp inroepen van specifieke instanties (met 
zelfde culturele achtergrond)  

4,41%  

Culturele bemiddelaar  2,94%  
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Gemeenschappelijke taal zoeken  2,94%  

Zaken bespreekbaar maken  2,94%  

Kennis opdoen over andere culturen  2,94%  

Respectvol aan de slag gaan  2,94%  

De zorgvrager proberen begrijpen  2,94%  

Geduld hebben  2,94%  

Gebruik maken van pictogrammen  2,94%  

Inzetten op vertrouwensrelatie   2,94%  

Andere (bijlage)  33,81%  

  
Andere :  

Open gesprek met stafleden    1,47%  

Nauw betrekken    1,47%  

Stilstaan bij eigen referentiekader    1,47%  

Indien mogelijk inschakelen van 
mannelijke/vrouwelijke collega   

 1,47%  
  

Proberen tot compromis te komen    1,47%  

Luisteren    1,47%  

Beroep doen op collega’s die de taal spreken    1,47%  

Samenwerken    1,47%  

Rekening houden met de behoeftes    1,47%  

Samenwerken met context    1,47%  

Aanvragen van een imam    1,47%  

Helpen van hulpvrager bij bijvoorbeeld 
administratie,..   

 1,47%  
  

Doorverwijzen naar individuele 
hulp ivp groepsaanbod   

 1,47%  
  

Tijd investeren in de zorgvrager    1,47%  

Uitleg vragen    1,47%  

Interesse tonen    1,47%  

Gebaren    1,47%  

Niet oordelen    1,47%  

Buddy zoeken uit zelfde land    1,47%  

Online Tolken    1,47%  

Werken met context    1,47%  

Herhalen wat je hebt gezegd    1,47%  

Duidelijk en langzaam spreken   1,47%  

 
Merkt u bij uw eigen houding veranderingen bij het omgaan met zorgvragers met een 
niet-Europese migratieachtergrond?     
Algemene gezondheidszorg   

Ja  42,96%  

Nee  40,74%  

Ik weet het niet  16,30%  

  
Geestelijke gezondheidszorg   
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Ja  31,87%  

Nee  48,35%  

Ik weet het niet  19,78%  

 
Als antwoord op onze onderzoeksvraag willen we graag mogelijkheden aanbieden om 
deze hindernissen te verkleinen en zo zorg op maat te verlenen. Wat zou voor u een 
hulp zijn?  
 Algemene gezondheidszorg   

Antwoord   Aantal   

Meer & (Gratis), (24/7 bereikbaarheid) van 
tolken of interculturele bemiddelaars, ook echt 
contact ipv telefonisch (ruis op telefoon) en 
contact tussen tolk en team, een gemakkelijker 
systeem om te tolken en om tolken te vinden.  

26,95%  

Meer informatie over de verschillende culturen 
en achtergrond. Informatie over hoe bepaalde 
culturen omgaan met ziektebeelden, wat hun 
gewoontes en denkpatronen zijn, eventueel 
beschikbare literatuur rond dit thema.  

17,73%  

Tool om taalhindernis te verkleinen   
   

17,02%  

Workshops/Vorming cultuursensitieve zorg met 
praktische handvaten, meer aan bod brengen in 
opleidingen   
   

14,18%  

Lezingen van ex-patiënt in ggz met 
migratieachtergrond   
  

3,55%  

Een lijst met mogelijk aan te spreken 
hulpverleners/organisaties rond bepaalde 
thema’s en culturen om zo de patiënt beter te 
begrijpen.   

2,84%  

Info geven aan de mensen hoe de zorg in 
België in elkaar zit, in kaart brengen van 
ondersteuning bij mensen met 
migratieachtergrond    

2,84%  

Meer geschreven info in meerdere talen   2,13%  

Pictogrammen/taalkaarten  2,13%  

Striktere integratie   2,13%  

Intervisie over bepaalde situaties    1,42%  

Richtlijnen uit de overheid wat wel en niet kan   1,42%  

Sensibilisering bij migranten dat GGZ oké is   
   

1,42%  

Meer personeel = meer tijd   
   

1,42%  

Meer psychologen   1,42%  

Tools zoals care for refugees (waar 
verschillende talen beschikbaar zijn) en de 
zelfmoordhulplijn die ook als handvat voor 
hulpverleners kunnen dienen.  
   

0,71%  
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Meer diversiteit in team, dus ook hulpverleners 
met een migratieachtergrond  

0,71%  

  
Geestelijke gezondheidszorg   

Antwoord    Aantal    

Meer informatie over de verschillende culturen 
en achtergrond. Informatie over hoe bepaalde 
culturen omgaan met ziektebeelden, wat hun 
gewoontes en denkpatronen zijn, eventueel 
beschikbare literatuur rond dit thema.   

25,69%    

Workshops/Vorming cultuursensitieve zorg met 
praktische handvaten, meer aan bod brengen in 
opleidingen    
    

21,10%   

Meer & (Gratis), (24/7 bereikbaarheid) van 
tolken of interculturele bemiddelaars, ook echt 
contact ipv telefonisch (ruis op telefoon) en 
contact tussen tolk en team, een gemakkelijker 
systeem om te tolken en om tolken te vinden.   

16,51%   

Meer diversiteit in team, dus ook hulpverleners 
met een migratieachtergrond   

7,34%   

Lezingen van ex-patiënt in ggz met 
migratieachtergrond    
   

6,42%    

Tool om taalhindernis te verkleinen      3,67%   

Een lijst met mogelijk aan te spreken 
hulpverleners/organisaties rond bepaalde 
thema’s en culturen om zo de patiënt beter te 
begrijpen.    

2,75%   

Pictogrammen/taalkaarten   2,75%   

Striktere integratie    2,75%   

Samenwerking met vss gemeenschappen bv. 
Moskee    
    

1,83%  

Meer geschreven info in meerdere talen    1,83%   

Groter aanbod van non-verbale therapieën 
zodat taal niet nodig is   
    

1,83%  

Info geven aan de mensen hoe de zorg in 
België in elkaar zit, in kaart brengen van 
ondersteuning bij mensen met 
migratieachtergrond      

0,92%   

Intervisie over bepaalde situaties     0,92%   

Sensibilisering bij migranten dat GGZ oke is    
    

0,92%   

Alternatieven zoals ‘bespreekbaar’ maken   
    

0,92%   

Cultuursensitiviteit aftoetsen in besluit   0,92%   
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Bijlage 3: Hoe kunnen we - vragen 

1. Hoe kunnen we de hindernissen voor zorgverleners verkleinen? 

2. Hoe kunnen we de taalhindernissen verkleinen? 

3. Hoe kunnen we hulpmiddelen aanreiken om de bestaande hindernissen te verkleinen? 

4. Hoe kunnen we cultuursensitieve zorg meer implementeren op de werkvloer ?  

5. Hoe kunnen we meer zelfvertrouwen wekken bij hulpverleners in het contact met 

patiënten met een niet-Europese migratieachtergrond?   

6. Hoe kunnen we cultuursensitieve zorg aantrekkelijker maken? 

7. Hoe kunnen we het begrip cultuursensitieve zorg beter bekend maken? 

8. Hoe kunnen we de samenwerkingen tussen de verschillende diversiteiten binnen het 

ziekenhuis stimuleren? 

9. Hoe kunnen we zorgen voor meer diversiteit binnen het team? 

10. Hoe kunnen we de communicatie verbeteren tussen zorgverleners en patiënten met 

niet-Europese migratieachtergrond?  

11. Hoe kunnen we betere zorg creëren voor mensen met niet-Europese 

migratieachtergrond? 

12. Hoe kunnen we zorgverleners stimuleren om meer met cultuursensitieve zorg aan de 

slag te gaan en zo hindernissen te verkleinen?  

13. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een goede samenwerking kan bestaan tussen 

zorgverleners, zorgvragers en hun naaste omgeving? 

14. Hoe kunnen we en tool aanrijken die de zorgverleners een houvast bied tijdens de zorg 

aan personen met een niet-Europese migratieachtergrond? 

15. Hoe kunnen we cultuursensitieve zorg een meer op de voorgrond tredende topic maken 

in de betrokken opleidingen?  

16. Hoe kunnen we zorgverleners warm maken om zich te verdiepen in cultuursensitieve 

zorg? 

17. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de organisatie van een bedrijf cultuursensitieve zorg 

meeneemt in het beleid? 

18. Hoe kunnen we cultuursensitieve zorg integreren in zorgprogramma’s? 

19. Hoe kunnen we een tool maken die er voor zorgt dat hulpverleners cultuursensitief gaan 

werken en hierdoor de hindernissen kleiner worden? 

20. Hoe kunnen we meer zorgverleners met een niet-Europese migratieachtergrond 

inzetten in de geestelijke gezondheidszorg? 

21. Hoe kunnen we het inschakelen van een tolk toegankelijker maken in de 

gezondheidzorg?  

22. Hoe kunnen we zorgverleners hun culturele competenties aanleren om zo de 

hindernissen te verkleinen en zo culturereel sensitief aan de slag gaan? 

23. Hoe kunnen we betere cultuursenstieve zorg aanbieden door in te zetten op de meest 

voorkomende hindernissen volgens zorgverleners? 

24. Hoe kunnen we de meest voorkomende hindernis, taalhindernis verkleinen om zo 

kwalitatievere en cutluursenstieve zorg te verlenen? 
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25. Hoe kunnen we inzetten op de meest voorkomende hindernissen om zo de zorg voor 

niet-Europese migranten toegankelijker te maken en cultuursenstieve zorg 

verwezenlijken? 

26. Hoe kunnen we zorgverleners aanleren om meer aandacht te besteden aan 

cultuursensitieve zorg?  

27. Hoe kunnen we de taalhindernis tussen de zorgverlener en de zorgvrager met een niet-

Europese migratie achtergrond voorkomen/verkleinen? 

28. Hoe kunnen we zorgverleners tools aanreiken zodat ze vervolgens vol zelfvertrouwen 

de zorg voor patiënten van een niet-Europse migratie achtergrond kunnen starten? 

29. Hoe kunnen we de hindernissen bij het verlenen van hulp aan mensen met een niet-

Europese achtergrond verlagen door hulpmiddelen aan te reiken? 

30. Hoe kunnen we meer hulpverleners bewust maken van het begrip cultuursensitieve zorg 

om daarmee aan de slag te gaan? 

31. Hoe kunnen we inzetten op hulpmiddelen om de hindernissen bij het verlenen van hulp 

aan hulpvragers met een niet-Europese achtergrond te verlagen? 

32. Hoe kunnen we de samenwerking tussen zorgverleners, zorgvragers en tolken op een 

zo efficiënt mogelijke manier laten verlopen? 

33. Hoe kunnen we tijdens het afnemen van een anamnese de culturele diversiteit en 

zorgvraag beter aan bod laten komen, dan op dit moment het geval is? 
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Bijlage 4 : visuele voorstelling van het prototype : ‘de 

Culti box’  
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Wetenschappelijke poster  


