
Over immigranten met psychosociale en psychische klachten in 

de hulpverlening schrijven Knipscheer en Kleber in 2005: ‘De 

(im)migrant bestaat eenvoudigweg niet.’ En dat terwijl de ge-

zondheid van immigranten slechter is dan die van Nederlanders. 

Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de Turken, 39 procent 

van de Marokkanen en 29 procent van de Surinamers kampen 

met een slechte gezondheid, tegenover 15 procent van de au-

tochtone Nederlanders (Devillé e.a., 2006, NIVEL/RIVM, 2004). 

Mogelijk komt dat omdat immigranten armer zijn, vaker een 

uitkering hebben en vaker arbeidsongeschikt zijn dan autochto-

nen (CBS Statline, 2006, Jenissen & Oudhof, 2006). Knipscheer 

en Kleber vrezen dat de GGz voor immigranten op termijn 

een eindstation wordt, zeker als het maatschappelijk werk en 

de GGz de handen niet ineen slaan om zich in te zetten voor 

sociaal-maatschappelijke en economische problemen van im-

migranten. 

In dit artikel betogen we dat de falende psychosociale en 

psychische hulpverlening bij immigranten een heroriëntatie 

behoeft vanuit een transcultureel perspectief. 

Waarom lopen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 

Nederlanders (uit de onderklasse) vast op de hulpverlening? 

Oorzaken die wij in de praktijk van de ambulante GGz en de 

persoonsgebonden budgetten voor immigranten bij AlleKleur 

tegenkomen, zijn:



>

meer taalproblemen. 

Dieper liggende oorzaken die wij tegenkomen, zijn: 

-

grippen: klachten over kou kunnen bij Marokkaanse cliënten 

bijvoorbeeld verwijzen naar seksuele stoornissen (Limburg-

Okken & Sidali, 1996) 

Ook zien we dat immigranten vaak ronddraaien in een klein 

kringetje van huisarts, mantelzorger en persoonsgebonden 

budget-hulpverlener uit eigen kring. Bovendien moet het effect 

van taboes niet worden onderschat. Mensen kunnen te maken 

hebben met schaamte en schuldgevoelens waardoor zij niet 

kunnen of mogen praten over psychische problemen (Mikado, 

2009). 

Voorbeelden van miscommunicatie zijn er genoeg. Een Turkse 

man komt met twee boodschappentassen vol medicijnen bij de 

psychiater en vraagt: ‘Dokter, wat moet ik slikken?’. Hij is depres-

sief geraakt door forse schulden en armoede. Van de huisarts 

krijgt hij al lang medicijnen om zijn depressie te bestrijden. 

Een oudere Marokkaanse vrouw zit een dag per week bij een 

zorginstelling in een versleten leunstoel, praat met vijftien an-

dere Marokkaanse vrouwen en krijgt van de zorginstelling een 

maaltijd. De instelling noemt dit ‘activerende dagactiviteiten’. We 

betwijfelen of de vrouwen zo wel worden geactiveerd. 

Een jonge in Marokko getrouwde vrouw meldt dat het boze oog 

het op haar heeft gemunt. Zij is in korte tijd twintig kilo afgeval-

len. Een Surinaamse alleenstaande moeder trekt de dekens over 

haar hoofd omdat zij niet meer weet hoe zij met haar kinderen 

uit de armoedeval kan stappen. Haar familie die kan helpen, 

woont in Suriname. De westerse hulpverlener weet geen raad 

met deze mensen.

Uit de praktijk blijkt dat immigranten niet graag hulp zoeken bij 

professionele hulpverleners. Zij kennen de wegen niet, weten 

weinig over ziekte, zijn bang voor roddels, hebben weinig 

vertrouwen in de hulpverlening en vinden het lastig om zelf te 

moeten vertellen wat hun problemen zijn. 

Onwetendheid over wat hun klachten precies betekenen, 

remt hen om naar medisch specialisten te gaan, brochures te 

bekijken, papieren bij maatschappelijk werkers in te vullen, etc. 

Deze onwetendheid over hun ziekte, de oorzaken ervan en hun 

behandeling kunnen vervolgens een eigen leven gaan leiden. Ze 

voelen zich alleen en hun problemen worden groter en groter, 

want hulp is er niet.

Veel immigranten gaan wel naar hun huisarts. Omdat ze hun 

klachten en vragen moeilijk onder woorden kunnen brengen, 

begrijpt de huisarts hen niet altijd, soms zonder dat hij of zij 

dat door heeft. De gevolgen kunnen uitlopen op een verkeerde 

diagnose, geen diagnose of een verkeerde verwijzing. Een ver-

wijzing van een huisarts naar de GGz wordt vaak niet opgevolgd 

(Uitenbroek e.a., 2004).

Bovendien zijn immigranten vaak niet vertrouwd met de 

westerse uitleg over het menselijk lichaam, de psyche en de 

verschillende ziektebeelden. In gesprekken met hulpverleners 

of artsen begrijpen ze de uitleg over ziekte, doel en mogelijkhe-

den van behandeling vaak niet goed (zie o.a. Liefbroer & Mulder, 

2004). Mogelijk komt dat door een gebrek aan basiskennis over 

menselijk lichaam en geest.

Immigranten ervaren hulpverleners als ontoegankelijk. Vragen 

die hulpverleners stellen, zijn veelal het resultaat van de logica 

van Nederlandse instanties (Kleingeld e.a., 1988). Een immi-

grant die bijvoorbeeld niet in staat is om te werken en dus geen 

geld verdient, leent geld bij familie en bekenden terwijl hij of 

zij ook op de gemeentelijke overheid een beroep had kunnen 

doen voor een uitkering. In het land van herkomst functione-



zoals depressie, angst en stemmingsstoornissen. 

Cruciaal bij een heroriëntatie van de hulpverlening is dat de 

psychosociale en psychische hulpverlening aandacht besteedt 

aan de persoonlijke geschiedenis van immigranten, hun liminele 

kwetsbaarheid en mogelijke gevolgen daarvan zoals marginalisa-

tie, assimilatie, segregatie in plaats van integratie. 

Een tweede uitgangspunt bij de heroriëntatie van de hulp-

verlening vanuit een transcultureel perspectief is het leren 

toepassen van het begrip strategische tolerantie. Strategische 

tolerantie is de mate van vrijheid die individuen of groepen van 

verschillende etnische, religieuze, raciale, taalkundige of andere 

achtergrond wordt vergund om samen te leven, te participeren 

en vooruit te komen in de maatschappij. (zie Chua, 2009). 

Toegepast in de hulpverlening houdt strategische tolerantie 

in dat immigranten de ruimte van de hulpverlener krijgen om 

zichzelf te zijn met inbegrip van hun eigen taal, culturele en 

religieuze gewoonten. Immigranten investeren immers in Neder-

land door ervoor te zorgen dat het beter met hun kinderen gaat 

als met hen zelf. Dit bindt hen aan Nederlanders met dezelfde 

drijfveren. 

Een derde uitgangspunt bij de heroriëntatie op de hulpverle-

ning vanuit transcultureel perspectief is immigranten actief de 

weg wijzen. Een Afrikaan die bij een maatschappelijk werker 

komt die hem vraagt, ‘Kunt u mij vertellen wat er aan de hand is’ 

denkt dat de maatschappelijk werker niet naar school is geweest 

omdat hij of zij niet ziet wat er aan de hand is. (uit gesprek Jude 

Kehla, wethouder Amsterdam Zuidoost, 2009) Dagblad Trouw 

schrijft op 17 april 2009 over een onderzoek van het NIBUD 

waaruit blijkt dat migranten vaak geen huursubsidie aanvragen, 

omdat ze de formulieren niet begrijpen. En wie Nederlands wil 

leren, krijgt vaak te maken met wachtlijsten. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat immigranten actief de weg 

gewezen moet worden. Succesvol zijn in Nederland hangt af van 

iemands kennis en vaardigheden om met de bureaucratie om 

te gaan. Noodzakelijk bij de heroriëntatie van de hulpverlening 

is meer uitleg over hoe hulpverleningsinstanties functioneren. 

Overwogen moet worden om buddy’s in te schakelen die met 

de immigranten meegaan naar hulpverleningscontacten. 

ren uitkeringsinstanties anders dan in Nederland. Dat verschil 

in de logica van de immigrant en de logica van Nederlandse 

instituties, leidt op zich al tot een verschil in overtuigingen en 

verwachtingen. 

Immigranten hebben verder meer vertrouwen in de medische 

kennis en adviezen uit eigen kring. Zij proberen dan ook steun 

uit de eigen familie of vrienden (mantelzorgers) te halen. Dit 

kan een mogelijke oplossing van hun problemen blokkeren. Het 

is ten eerste niet gemakkelijk om vertrouwde familieleden om 

hulp te vragen, omdat de hulpvrager hen niet wil belasten met 

zijn of haar problemen. Ook zien we dat mantelzorgers soms 

een eigen draai geven aan de uitleg van huisartsen of maatschap-

pelijk werkers. Mantelzorgers bieden vaker troost dan informa-

tie. Ze proberen hun dierbaren verdriet te besparen. 

Kortom, psychische en lichamelijke problemen bespreekbaar 

maken is bij een deel van de immigrantenfamilies in Nederland 

niet gebruikelijk. Sommige immigranten vragen daarom een 

second opinion bij een arts in het land van afkomst. Taalpro-

blemen spelen daar geen rol. Ook is er in het land van afkomst 

meer ruimte voor niet-westerse bovennatuurlijke genezings-

krachten. 

Het aantal hulpverleningsorganisaties in Nederland dat zegt 

zich specifiek te richten op immigranten is gering, slechts 5 

procent. Een groter deel richt zich enigszins (niet specifiek) 

op immigranten, namelijk 33 procent. 62 procent van deze 

organisaties richt zich nog niet of nauwelijks op de doelgroepen 

immigranten (De Graaff, 2004). Zeker voor de grote steden waar 

het aantal niet-westerse immigranten ongeveer uit de helft van 

de bevolking bestaat, is een heroriëntatie van de hulpverlening 

vanuit een transcultureel perspectief dringend gewenst.

Wat die heroriëntatie moet behelzen, proberen we hier uit te 

werken. Een heroriëntatie hanteert als eerste uitgangspunt dat 

immigranten kwetsbaar zijn. Medisch antropologen spreken van-

liminele kwetsbaarheid (Van Bekkum e.a., 1996). De antropolo-

gen Arnold van Gennep (1908) en Victor Turner (1969) voerden 

de termen liminal en liminality in om de verandering in 

status van een persoon in overgang van de ene naar de andere 

levensfase aan te duiden: geboorte, volwassenwording, eerste 

baan, ziekenhuisopname, huwelijk, moeder/vaderschap, migratie, 

sterfte. Het woord ‘limen’ betekent drempel in het Latijn (zie Van 

Bekkum e.a., 1996). 

Immigranten zijn limineel kwetsbaar, omdat zij zich op een 

drempel bevinden. Ze horen noch bij het land van herkomt, 

noch bij het land van aankomst. Ze zijn kwetsbaar omdat mi-

gratie gepaard kan gaan met heimwee, vlucht en verscheuring. 

Deze kwetsbaarheid kan leiden tot acculturatiestress, als gevolg 

van het psychosociale aanpassingsproces aan de nieuwe cultuur, 

en bij het aanhouden en verergeren daarvan tot stoornissen, 



Tot slot zou de heroriëntatie van de hulpverlening langs een 

transcultureel perspectief moeten aansluiten bij concrete suc-

cessen in de praktijk. Hieronder noemen wij de belangrijkste. 

(VETC), mantelzorgers en sleutelpersonen in een transcultu-

reel perspectief, zoals liminele kwetsbaarheid, strategische 

tolerantie en de weg effenen in de Nederlandse bureaucratie. 

 Mantelzorgers en sleutelpersonen zijn veelal belangenbe-

hartiger van immigranten. Zij kunnen opvattingen over zorg 

bespreekbaar maken en aangeven hoe hulp van buitenaf 

(buiten de eigen kring) verkregen kan worden. Daarnaast kan 

hun voorbeeldgedrag als breekijzer fungeren.

 Begrip en vertrouwen onder elkaar wordt binnen de eigen 

gemeenschap sneller tot stand gebracht dan daarbuiten. Via 

zelforganisaties en instellingen van de eigen gemeenschap kan 

voorlichting gegeven worden over de (geestelijke) gezond-

heid en de gezondheidsaanpak. De voorlichting zou zich 

moeten richten op families en niet op individuen. Immers 

veel immigranten kennen een wij-ego en geen ik-ego zoals 

autochtone Nederlanders. Belangrijk is daarbij de inzet van 

hulpverleners van eigen komaf die makkelijk toegang krijgen 

tot de eigen gemeenschap. Zij moeten goed thuis zijn in niet-

westerse en westerse psychosociale en geestelijke gezond-

heidszorg. 

richtlijnen verder uitwerken. 

 Hulpverleners hebben behoefte aan heldere richtlijnen over 

de aanpak van de psychosociale en geestelijke gezondheid 

van immigrantenpopulaties. Niet-westerse ziekten kruisen 

hun pad: ze krijgen te maken met bezetenheid of stoornissen 

door een clash tussen collectieve persoonlijkheid en individu-

ele georiënteerde cultuur (Caldwel-Harris & Ayçiçegi, 2006). 

Hun gebruikelijke uitleg volstaat niet meer. Voorbeelden van 

transcultureel gestaafde richtlijnen zijn (pre)intakeprocedures 

waarmee ook wordt uitgezocht hoe het gesteld is met de limi-

nele kwetsbaarheid van de immigrant. Bovendien expliciteren 

deze richtlijnen welke behandelmethodieken aansluiten bij 

immigranten. Al met al is de tijd is rijp voor cultuurintensieve 

zorg. 
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