
Nathalie Destoop   25/02/2021 

1 
 

Onderzoeksprotocol 

De invloed van de implementatie van het Brief Cultural Interview (BCI) op 

psychodiagnostiek en behandeling bij patiënten met migratieachtergrond en 

ernstige psychiatrische problematiek in een residentiële setting en in de 

ambulante hulpverlening in België. 

 

1. Introductie en rationale 

De culturele formulering is een systematische methode voor het verkrijgen en evalueren van 
culturele informatie tijdens een klinische ontmoeting (Lewis-Fernández & Díaz, 2002). Het 
heeft als doel clinici, die zorg verlenen aan patiënten met een verschillende etno-culturele 
achtergrond, te helpen om de culturele factoren, die een impact hebben op de 
psychiatrische problematiek, in kaart te brengen, een cultuursensitieve diagnose te stellen 
en behandelplannen te formuleren die aanvaardbaar zijn voor de cliënt en diens familie 
(Groen et al., 2017). De Outline For Cultural Formulation (OCF) is, sinds de introductie en 
publicatie ervan in de DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), onderbenut 
gebleven in de klinische praktijk (Groen et al., 2017). Dit is, volgens Lewis-Fernández, ‘‘likely 
due to limited dissemination efforts towards practicing clinicians and because of the time 
required for its implementation’’ (2009, p. 379). Bovendien, te wijten aan het beperkte 
onderzoek dat hiernaar verricht is, weten we weinig over de effecten van het OCF op 
diagnose en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (Bäärnhielm & Scarpinati 
Rosso, 2009; Caballero Martínez, 2009). Als antwoord op een gebrek aan richtlijnen over hoe 
het OCF te gebruiken in de klinische praktijk, werd het Cultureel Interview (CI) ontwikkeld in 
Nederland in 2002, gevolgd in 2006 door  het Brief Cultural Interview (BCI), en het Cultural 
Formulation Interview (CFI) in 2013 in de DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).  
Uit onderzoek in Nederland van Simon Groen (2017), die het Brief Cultural Interview (BCI) 
ontwikkeld heeft, blijkt dat het BCI hoger scoort op geschiktheid en aanvaardbaarheid, 
terwijl de klinische bruikbaarheid gelijk blijft, in vergelijking met het originele langere CI. Het 
BCI nam slechts 2/3de van de afname tijd van het CI in beslag, en de rapportage van de 
resultaten van het BCI duurde slechts half zo lang als bij het CI (Groen et al., 2017). Niet 
alleen neemt de afname van het BCI minder tijd in beslag, ook de vragen van het BCI werden 
door de patiënten beter begrepen dan die van het CI, wat relevant is voor het doel van het 
OCF, namelijk de culturele kloof, tussen gezondheidsprofessionals en  patiënten met een 
verschillende culturele achtergrond, overbruggen (Groen et al., 2017).  
Hoewel het BCI hetzelfde doel voor ogen heeft als het recentere CFI uit de DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013), zijn er toch een aantal belangrijke verschillen. Het CFI geeft 
een beknopte weergave van de culturele achtergrond van de patiënt zijn mentale 
problemen in 15 minuten tijd vóórafgaand aan de psychiatrische diagnosestelling tijdens het 
intakegesprek, terwijl het BCI erná wordt afgenomen en 3 keer zo veel tijd in beslag neemt, 
maar dan wel diepergaand de culturele achtergrond in kaart brengt (Groen et al., 2017). Hier 
moet wel aan toegevoegd worden dat, wanneer een clinicus ervoor kiest één van de 12 
supplementaire modules toe te voegen aan het CFI, dit naar alle waarschijnlijkheid méér tijd 
in beslag zal nemen dan de afname van het BCI (Groen et al., 2017). Bovendien heeft het BCI 
sinds meer dan 10 jaar zijn waarde in de klinische praktijk aangetoond (Groen et al., 2017). 
Omwille van deze redenen hebben wij er binnen dit onderzoek voor gekozen om gebruik te 
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maken van het BCI. 
Groen (2017) kaartte het volgende al eerder aan in zijn woorden: “Despite the worldwide 
underutilization of the OCF, in a Dutch centre for transcultural psychiatry we have managed 
to incorporate the BCI into the standard clinical assessment procedure for more than 10 
years.” en “promising results…, though it requires confirmation from other studies around 
the globe.” Wij stellen inderdaad vast dat, ondanks het OCF reeds in 1994 in de DSM-IV 
beschreven werd en het BCI al meer dan 10 jaar gebruikt wordt in de klinische praktijk in 
Nederland, dat tot op de dag van vandaag in België géén gebruik gemaakt wordt van de 
culturele formulering als systematische methode bij personen met een migratieachtergrond 
en ernstige psychiatrische problematiek, noch werd hier wetenschappelijk onderzoek naar 
verricht. Dit onderzoek beoogt hier verandering in te brengen, enerzijds op vlak van 
implementatie van de cultuursensitieve methodiek volgens het BCI, anderzijds op vlak van 
wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van deze methodiek op het psychodiagnostisch 
proces en het behandelingstraject bij deze populatie. Bovendien zou het voor het eerst zijn 
dat dergelijk onderzoek verricht wordt, niet enkel binnen de ambulante hulpverlening, maar 
ook binnen een residentiële setting.  

 
2. Context van het onderzoek 

Na implementatie van het BCI in het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen, 

onderzoeken we de evaluatie van het BCI door de werknemers van twee residentiële 

afdelingen, namelijk een opname afdeling (Galenos) en een behandelafdeling voor psychose 

(Avicenna), en één ambulant mobiel 2B team (SPPIT).  

Het BCI wordt afgenomen bij patiënten met een eerste en tweede generatie 

migratieachtergrond. Het BCI wordt niet afgenomen bij patiënten die acuut suïcidaal zijn, 

onder invloed zijn van een middel, realiteitsgestoord zijn (in tijd en ruimte) ten gevolge van 

een psychotische stoornis of cognitief beperkt zijn ten gevolge van een verstandelijke 

beperking of dementie, in die mate dat het zou kunnen interfereren met de afname van het 

interview. 

 

3. Onderzoeksdoelen 

Primaire doelstelling 

We onderzoeken de evaluatie van de implementatie van het Brief Cultural Interview (BCI) op 

het psychodiagnostisch proces en het behandelingstraject bij patiënten met een 

migratieachtergrond en ernstige psychiatrische problematiek in een residentiële setting en 

in de ambulante hulpverlening in België. 

 

Secundaire doelstelling 

Vanuit de resultaten van dit onderzoek formuleren we aanbevelingen met betrekking tot de 

verdere implementatie van het BCI. We beogen een vormingsmodule op te stellen voor 

hulpverleners in België over het gebruik van het BCI bij patiënten met een 
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migratieachtergrond. 

 

4. Doelgroep 

Inclusiecriteria 

De participanten bestaan uit minstens 20 clinici die werkzaam zijn in het Psychiatrisch 

Ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen en beschikken over een klinisch diploma dat hen toelaat 

om patiënten te zien. Deze clinici zijn werknemers van twee residentiële afdelingen, namelijk 

een opname afdeling (Galenos) en een behandelafdeling voor psychose (Avicenna), en één 

ambulant mobiel 2B team (SPPIT). Zij zijn werkzaam in de functie van (assistent) psychiater, 

psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige of maatschappelijk werker. Alle clinici hebben 

een vorming cultuursensitieve zorg en culturele formulering, volgens de methodiek van het 

BCI, gevolgd.  

 

Exclusiecriteria 

Clinici die minder dan drie BCI’s afnemen worden niet mee opgenomen in de data analyses 

omwille van het leereffect dat mogelijks een invloed heeft op de evaluatie van de drie 

domeinen geschiktheid, aanvaardbaarheid en klinische bruikbaarheid. 

 

5. Design en procedure 

Het onderzoek loopt van april 2021 tem december 2022. De literatuurstudie werd 

uitgevoerd van april tem september 2021. Het onderzoeksprotocol werd opgesteld in 

oktober en november 2021. Van december 2021 tem maart 2022 gebeurt de voorbereiding 

op de dataverzameling. 

 

De dataverzameling, onder vorm van werknemersbevragingen, start, na goedkeuring door 

het ethisch comité, in april 2022 en loopt tem oktober 2022. Het onderzoek vindt plaats in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen.  

1) Alle  participanten hebben, alvorens de start van de dataverzameling, een baseline 

vorming over cultuursensitieve zorg en culturele formulering, volgens de methodiek van 

het BCI, gevolgd.  

2) Procesmatige training in het gebruik van het BCI:  

participanten sluiten aan op intervisie, die wordt georganiseerd per afdeling, één keer 

om de 6 weken, om casuïstiek te bespreken.  

3) Informatiebrochure en informed consent. Alle medewerkers van de drie 

behandelingsteams ontvangen een informatiebrochure en een toestemmingsformulier. 

De drie teams worden ook elk apart geïnformeerd, via een teamvergadering, over de 

doelstellingen van de medewerkersbevraging. 

4) Pre-interview verzamelen van demografische gegevens:  

 Leeftijd 



Nathalie Destoop   25/02/2021 

4 
 

 Geslacht 

 Aantal jaren aan het werk in de GGZ 

 Werkzaam op afdeling: Galenos/Avicenna/SPPIT 

 Professionele discipline: psychiater/ASO, psycholoog, psychiatrisch 

verpleegkundige, maatschappelijk werker 

 Plaats van geboorte en eigen migratieachtergrond 

 Frequentie van contacten met patiënten met een migratieachtergrond: dagelijks/ 

wekelijks of maandelijks/ zelden of nooit 

 Aantal uren culturele training: < 10u / 10-50u 

 Aantal keren BCI reeds afgenomen (peilen naar reeds opgedane ervaring van 

clinicus met BCI) 

5) Afname BCI’s: iedere clinicus zou 3 BCI’s moeten kunnen afnemen owv het leereffect. 

Het BCI wordt geheel door éénzelfde participant afgenomen. De participant mag het BCI 

fragmentarisch, maw in meerdere keren, afnemen. Het BCI dient wel binnen een 

tijdspanne van 2 weken te worden afgenomen.  

6) Post-interview bevraging binnen één week na afname van het BCI, deze wordt online 

ingevuld via Google Forms: 

 Hoeveelste patiënt bij wie het BCI wordt afgenomen? 

 Op welke moment in de behandeling werd het BCI bij deze patiënt afgenomen en 

waarom? 

 Selecteer het land van oorsprong van de geïnterviewde persoon en diens ouders.  

 Werd het BCI al dan niet volledig afgenomen en waarom? 

 Werd het BCI fragmentarisch of in één geheel afgenomen en waarom?  

 Voeg de datum/data toe waarop het BCI werd afgenomen. 

7) Kwantitatief: Debriefing Instrument for Clinicians (DIC), met gesloten vragen, binnen één 

week na afname van het BCI. Deze wordt online ingevuld via Google Forms. 

8) Kwalitatief: Debriefing Instrument, met open vragen, binnen één week na afname van 

het BCI. Deze wordt online ingevuld via Google Forms. 

9) Kwalitatief: 3 focusgroepen van 4-12 participanten per afdeling. 

 

Een terugkoppeling van de resultaten, het opstellen van een vormingsmodule en het 

verwerken van de resultaten tot een wetenschappelijke publicatie gebeurt in het najaar van 

2022. 

 

6. Methoden 

Dit is een mixed-methods onderzoek, waarbij we gebruik maken van zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve instrumenten om onze data te verzamelen.  

 

Kwantitatief 

Debriefing Instrument for Clinicians (DIC), gesloten vragen 

zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 18 gesloten vragen die gescoord worden op een 
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Likert 4-puntenschaal (van -2 helemaal niet akkoord tot +2 helemaal akkoord) waarbij de 

volgende drie domeinen worden gemeten: geschiktheid, aanvaardbaarheid en klinische 

bruikbaarheid (Lewis-Fernández et al., 2017). 

 

Kwalitatief 

Debriefing instrument, open vragen 

Zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 6 open vragen waarbij de volgende drie domeinen 

worden gemeten: geschiktheid, aanvaardbaarheid en klinische bruikbaarheid (Aggarwal et 

al., 2013). 

Deze vragenlijst is gebaseerd op het semi-gestructureerd interview dat gebruikt werd in het 

internationaal veldonderzoek van het CFI van Lewis-Fernández et al. (2017). Deze vragenlijst 

bestaat uit dezelfde open vragen die peilen naar de participanten hun perceptie van de 

meest en minst helpende aspecten van het, in casu BCI, de impact ervan op interview 

kwaliteit en outcome, en de rol ervan in de klinische praktijk, inclusief diagnose en 

behandelplan (Lewis-Fernández et al., 2017). 

Focusgroep 

Drie focusgroepen, die geleid zullen worden door twee onderzoekers, Lukas Claus en 

Nathalie Destoop. Elke focusgroep bestaat uit 4-12 participanten en is representatief voor 

ieder(e) afdeling of team (Pope & Mays, 2020), bestaande uit een opname afdeling 

(Galenos), een behandelafdeling voor psychose (Avicenna), en één ambulant mobiel 2B team 

(SPPIT). Elke sessie duurt 60-90 minuten en wordt auditief opgenomen (Pope & Mays, 2020).  

 

7. Analyses 

Alle gegevens zullen anoniem verwerkt en gecodeerd worden, alvorens analyse. We voeren 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve data analyses uit.  

 

kwantitatief 

Statistische analyses van demografische gegevens en gemiddelde DIC-scores op 

geschiktheid, aanvaardbaarheid en klinische bruikbaarheid, worden uitgevoerd met behulp 

van het statistisch programma SPSS Statistics. 

 

Kwalitatief 

Inhoudsanalyse van de antwoorden op het Debriefing instrument met open vragen, wordt 

uitgevoerd met behulp van het programma NVivo. 

Kwalitatieve focusgroep data wordt getranscribeerd alvorens de inhoudsanalyse wordt 

uitgevoerd met behulp van het programma NVivo. 

 

8. Ethische aspecten 
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Alle participanten van de drie behandelingsteams ontvangen een informatiebrochure en een 

toestemmingsformulier. De drie teams worden ook elk apart geïnformeerd (via 

teamvergadering) over de doelstellingen van de medewerkersbevraging. 

De resultaten zullen teruggekoppeld worden aan de drie verschillende teams die 

deelgenomen hebben aan deze medewerkersbevraging. Daarnaast zullen die resultaten 

beschreven worden in een wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek. Tenslotte zullen 

de resultaten gebruikt worden bij het opstellen van een vormingsmodule over de introductie 

en het gebruik van het BCI in kader van verdere externe implementatie.  

 

9. Deelnemersinformatie 

Alle participanten worden geïnformeerd via de teamvergadering, en krijgen een 

informatiebrochure en toestemmingsformulier (zie bijlage). 
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