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HET OVERWEGEN VAN ETNICITEIT IN DE 
FORENSISCHE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG  
 
EEN STERKTEGERICHTE BENADERING VAN PERSONEN UIT 
MIGRANTEN- EN MINDERHEIDSGROEPEN 
 

In Europa worden we in toenemende mate geconfronteerd met diversiteit in een multiculturele 

samenleving (Dauvrin et al., 2012; Rechel et al., 2013). Migranten en etnische minderheidsgroepen 

(hierna MEM) ervaren ongelijkheden in verschillende levensdomeinen, waaronder (geestelijke) 

gezondheid (Roysircar, Studeny, Rodgers & Lee-Barber, 2018), waarbij de aandacht voor hun noden in 

de geestelijke gezondheidszorg groeit (Griner & Smith, 2006). Echter, kennis over MEM en hun noden 

in forensische geestelijke gezondheidszorg blijft, ondanks hun relatieve oververtegenwoordiging in 

deze sector, schaars (Coid, Kahtan, Gault, & Jarman, 2000; Penney, Prosser, Grimbos, Egag, & Simpson, 

2020).  

Er is noodzaak tot empirisch onderzoek met betrekking tot de noden van forensische cliënten die zich 

identificeren met MEM en hun hulpverleners, in het bijzonder omdat culturele factoren een rol blijken 

te spelen in herstel van psychische problemen bij MEM en het beperken van recidivisme bij 

delinquenten (Leamy, Bird, Le Boutellier, Williams & Slade, 2011; Sheperd, Delgado, Sherwood & 

Paradies,2018). Daarenboven geven forensische hulpverleners aan dat zij te weinig opgeleid zijn om 

cliënten die zich identificeren met MEM op effectieve wijze te behandelen (Warnock-Parkes, Young & 

Gudjonsson, 2010). Daarom focust dit onderzoek zich specifiek op personen die zichzelf identificeren 

als behorende tot migranten en minderheidsgroepen, en hun noden in de forensische geestelijke 

gezondheidszorg.  

Het Good Lives Model (GLM) is een sterktegerichte benadering in de forensische geestelijke 

gezondheidszorg (Barnao & Ward, 2015; Vandevelde et al., 2017). Het GLM is reeds eerder toegepast 

op andere kwetsbare en/of weinig bestudeerde minderheidsgroepen in het strafrechtsysteem, zoals 

vrouwelijke adolescenten in gesloten gemeenschapsinstellingen of seksuele delinquenten (Van 

Damme, Fortune, Vandevelde & Vanderplasschen, 2017; Dealey, 2018), en het wordt voorgesteld als 

een veelbelovend model voor de benadering van delinquenten behorende tot de Maori 

minderheidsgroep in Nieuw-Zeeland (Leaming & Willis, 2016).  

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe forensische cliënten die zich identificeren met MEM hun 

‘good lives’ concepten conceptualiseren en prefereren. Met andere woorden, hoe willen zij vorm 

geven aan “een goed leven”? Gezien het GLM de persoon zelf centraal stelt (Barnao, Ward & 

Robertson, 2016) en er steeds een gevaar is tot essentialisering van cultuur (De Kock, Decorte, 

Vanderplasschen, Derluyn & Sacco, 2017), gaat deze kwalitatieve studie uit van first-person 

perspectives en meervoudige identiteitsbeleving (m.a.w. een intersectioneel perspectief).  

Daarnaast worden ook de noden van hulpverleners in forensische zorginstellingen met betrekking 

tot de behandeling van MEM en promising practices uit de praktijk geïdentificeerd. Ten laatste, 

wordt validatie van de onderzoeksresultaten met internationale experts gezocht via de Nominal 

Group Technique (NGT).  
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Onderzoeksvragen  

 

RQ1: Wat zijn de karakteristieken (i.e. afkomst, nationaliteit, juridisch statuut) van 

geïnterneerde personen uit migranten en minderheidsgroepen?  

RQ2: Hoe conceptualiseren forensische cliënten die zichzelf identificeren met MEM hun ‘good 

lives’ concepten en welke prioriteiten stellen ze?  

RQ3: Hoe interageren kruispunten van identiteit bij forensische cliënten die zich identificeren 

met MEM tot de ‘good lives’ concepten?  

RQ4: Zijn er promising practices met betrekking tot de benadering van forensische cliënten die 

zich identificeren met MEM in de (inter)nationale forensische geestelijke gezondheidszorg?  

RQ5: Wat hebben forensische hulpverleners nodig om deze promising practices succesvol te 

implementeren?  

RQ6: Hoe percipiëren internationale experts de eerder bekomen onderzoeksresultaten en 

welke prioriteiten stellen ze?  
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