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WAAROM DIT SYMPOSIUM? 

Voor de gezondheidszorg in Vlaanderen  

is de aansluiting met patiënten met een migratieachtergrond  

een actuele uitdaging 
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WAAROM DIT SYMPOSIUM? 

• Demografisch gezien kenmerkt Vlaanderen zich door een etnisch-

cultureel diverse samenstelling van de bevolking  

• 15% van de Vlaamse bevolking van ‘vreemde herkomst’1 

• Reële etnisch-culturele diversiteit is groter2 

• Afkomstig uit 180 verschillende landen3 
 

 

 

 

 

 

 

1 Noppe & Lodewijckx, 2012 
2 Geldof, 2013  

3 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Economie, 2014 
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WAAROM DIT SYMPOSIUM? 

• Superdiversiteit (Geldof, 2013): 
 

• “Op amper een halve eeuw evolueerden we van een samenleving 

met erg beperkte etnisch-culturele diversiteit naar een wereld 

van superdiversiteit”  

• Diversiteit in diversiteit 
 

• We gaan naar ‘majority-minority’ steden:                             

“waar de meerderheid van de bewoners                                   

uit een brede waaier van minderheden                           

bestaat” 

 

 

 

4 



WAT KOMT AAN BOD TIJDENS DIT SYMPOSIUM?  

• Een perspectief van: 

• Patiënten 

• Familieleden 

• Zorgverleners 

• Beleid  

• Mogelijkheden van interculturalisering  

• Afsluiten met een interactief panelgesprek 
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INHOUD 

• Achtergrond 

• Doel 

• Methode 

• Resultaten 

• Conclusie 
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ACHTERGROND 

• Opvatting cultuur: Dynamisch i.t.t. statisch1 

  “Culture is a process through which ordinary activities and 

 conditions take on an emotional tone and a moral meaning 

 for participants (...) Cultural processes frequently differ 

 within the same ethnic or social group because of 

 differences in age cohort, gender, political association, class, 

 religion, ethnicity, and even personality” (Kleinman & 

 Benson, 2006) 
 

• Etniciteit verwijst naar: 

  “Aspects of relationships between groups which consider 

  themselves, and are regarded by others, as distinctive” 

 (Eriksen, 2002) 
 

1 Bartels, 2004; Eriksen, 2002; Baumann,  

2002; Benhabib, 2002; etc. 
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ACHTERGROND 

• De aansluiting met patiënten van een andere origine is onder 

andere voor oncologische zorg in Vlaanderen een actuele uitdaging 

• Voor een goede aansluiting van de zorg is het van belang om inzicht 

te hebben in: 

• de ervaring en beleving van zorgvragers  

• het perspectief van zorgverleners  
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INHOUD 

• Achtergrond 

• Doel  

• Methode 

• Resultaten 

• Conclusie 

11 



DOEL 

• Inzicht in de beleving van familieleden van oudere volwassen 

patiënten met kanker en van Turkse of Noordwest Afrikaanse 

origine 

• Een gids voor zorgverleners 
 

• Inzicht in de perceptie, attitude en ervaringen van oncologische 

zorgverleners ten aanzien van de zorg aan mensen van niet-

westerse origine 

• Een gids met aanbevelingen 
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METHODE 

• Systematisch literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek  

• Beleving van familieleden d.m.v. ‘loosely structured’ interviews  

• Perceptie zorgverleners d.m.v. focusgroep interviews 

• Cyclisch proces van dataverzameling en data-analyse  

• Data uitgewerkt en geanalyseerd d.m.v. 'constante vergelijking'  

• Onderzoekerstriangulatie 
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METHODE 

Participanten - Familieleden 
 

• 32 familieleden van 27 patiënten – gemiddelde leeftijd van 64 jaar 
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METHODE 

Participanten - Zorgverleners 
 

• 23 oncologische zorgverleners uit 3 ziekenhuizen 

• Verpleegkundigen: 5 

• Verpleegkundig specialisten: 2 

• Sociaal werkers: 2 

• Psychologen: 3 

• Diëtisten: 3 

• Artsen: 8 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

• Vooraf: Kenmerken gezinnen 
 

• Familieaangelegenheid 

• Betekenis van zorg dragen 

• Morele betekenis  

• De invulling 

• Mentaal steunen en vertalen -> afwegen openheid over 

ziekte  
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Kenmerken gezinnen 
 

• Veelal grote gezinnen 

• Bijna altijd woont één of meerdere kinderen dichtbij de ouder(s) 

• Meeste ouders naar België gekomen als jong volwassene 

• Hun kinderen meestal in België geboren of op jonge leeftijd 

gekomen 

• Bijna alle familieleden wijzen op hun islamitisch-religieuze 

achtergrond 

• Ouders spreken meestal beperkt Nederlands en kinderen goed 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Kanker is een familieaangelegenheid 
 

• De patiënt is vaak niet de voornaamste actor, maar de familie als 

geheel of een aantal familieleden 
 

• Samen met de patiënt 

• Zonder actieve betrokkenheid van de patiënt 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Kanker is een familieaangelegenheid 
 

 “We hebben daarover overlegd hé [behandelingsmogelijkheden]. 

We zijn een familie. We zijn.. Hij heeft acht kinderen, nog zeven. 

En die hebben daar allemaal wel hun zegje in gehad. (…) En er is 

niemand die zijn vader te vroeg wilt laten gaan, dus… Dus 

iedereen heeft daar wel al over nagedacht en over mee beslist. 

Of het nuttig was of niet. En tegelijk ook wel hem wat vrijheid 

gelaten om zijn keuze bewust te maken.”  

 (Dochter – vader van Marokkaanse origine) 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Betekenis van zorg dragen 

 Morele betekenis 
 

• Zorg dragen heeft voor alle familieleden grote morele betekenis 
 

• Zeker wanneer het een ouder betreft 

• Interne en externe motivaties: 

• Voelen in ‘hun hart’ dat zorg dragen het juiste is om te doen 

• Hetgeen je ‘hoort’ te doen of ‘moet’ doen 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Betekenis van zorg dragen 

 Morele betekenis 
 

 “’t Zijn mijn ouders nog altijd. Ik ga niet zeggen van ge hebt mij 

groot gebracht en het is genoeg geweest.”  

 (Zoon – moeder van Turkse origine) 
 

 “Dat is mijn moeder hé, ik ben haar dochter […] Ik bedoel zij heeft 

jaren voor u gezorgd. En bij ons is dat zo, uw moeder, uw vader, 

dat zijn de belangrijkste mensen in uw leven. Ik denk bij iedereen 

hé, maar bij ons in ons geloof is het zo als gij, gij moet goed zijn 

voor uw ouders. Je moet goed zijn tegen iedereen hé, maar 

zeker tegen uw ouders.”  

 (Dochter - moeder van Marokkaanse origine) 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Betekenis van zorg dragen 

 Morele betekenis 
 

• Oorsprong grote morele betekenis veelal gekaderd binnen: 

• Islamitisch geloof 

• ‘Hun’ cultuur 

• Of gezien als vanzelfsprekend gegeven 

• Familieleden wijzen vaak op verschil met mensen van Belgische 

origine 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Betekenis van zorg dragen 

 De invulling 
 

• Praktische en emotionele ondersteuning 

• Voelen zich verantwoordelijk dat patiënt behandeling en zorg krijgt 

die hij/zij nodig heeft 
 

• ‘Gidsen’ de patiënt door de Belgische gezondheidszorg 

• Leiden en/of wegwijs maken 

• Meestal volwassen kinderen 

• Opgegroeid in Vlaanderen met de Nederlandse taal 

 

 
 

 

  
25 



RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Betekenis van zorg dragen 

 De invulling 
 

• Verdeling zorgtaken binnen het gezin gebeurt veelal pragmatisch: 

• Meest geschikte persoon en in de beste omstandigheden 
 

• Algemene opvatting over gebruik professionele zorg:  

• Voorkeur voor zelf opnemen van taken waartoe ze zichzelf in 

staat achten 

• Voorkeur voor professionele zorg voor taken waarvan ze denken 

het zelf niet goed uit te kunnen uitvoeren 

• Concrete ideeën lopen sterk uiteen 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Mentaal steunen wordt gezien als een belangrijke zorgtaak 

• Bijdragen aan positieve ingesteldheid 
 

 Nodig voor: 

• Nodige doen om te blijven leven 

• Waardig gedragen – overgave tonen aan God 
 

• Meestal familielid vertaler en/of contactpersoon 

• Vertalen wordt verschillend beleefd 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Familieleden wegen sterk af in hoeverre zij de patiënt op de 

hoogte stellen van diagnose, prognose en behandeling  
 

• De mate van openheid loopt sterk uiteen: 

• Van verzwijgen/verdraaien van alle informatie tot alles 

meedelen 

• Houding kan veranderen, o.a. invloed advies artsen 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Familieleden maken een inschatting van wat de patiënt:   
 

• Emotioneel aankan  

• Kan begrijpen 

• Wil weten 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Redenen voor geen (volledige) openheid ziekte:   
 

• Positieve ingesteldheid patiënt 

• Moeite doen om te blijven leven 

• Zich waardig gedragen  
 

• Belasting overbrengen slecht nieuws 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Redenen voor geen (volledige) openheid ziekte:   
 

 Interviewer: “Want wie hebben dan beslist om te zeggen van we 

gaan het niet vertellen?” 

 Dochter: “Eigenlijk allemaal. Alle broers en zusters […] Allemaal 

gelijk van “nee, nee we gaan hem dat niet zeggen, die verstaat 

dat toch niet en die gaat dat niet verstaan, en die gaat 

panikeren en je weet die moet niks van ziekenhuizen hebben, het 

is al moeilijk genoeg, het is al goed dat hij is willen gaan, we 

hebben hem al kunnen brengen.” Dus zo ja.”  

 (Dochter – vader van Marokkaanse origine) 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Redenen voor volledige openheid ziekte:   
 

• Recht om te weten 

• Onzekerheid wegnemen 

• Oplossingen zoeken 

• Aanvaarden / besef naderend overlijden 
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RESULTATEN - FAMILIELEDEN 

Mentaal steunen en vertalen 

 -> afwegen openheid ziekte 
 

• Redenen voor volledige openheid ziekte:   
 

 “Ja ik weet sowieso dat hij altijd alles wil weten. Ik merk dat 

ook […] Als ge ziek zijt wilt ge gewoon alles weten. Dus ik denk 

ook niet dat het leuk is om niks te weten, dus […] Want mijn 

moeder ook in het begin van “ja dat gaan we niet zeggen”. Ik zeg 

van nee sorry, ik bedoel, wij hebben het recht daarvoor niet, wij 

hebben het recht niet om zulke dingen te verzwijgen. Dat gaat 

om zijn leven en hij moet wel alles weten […] Dus ik zeg gewoon 

alles. Ok hoe hard het soms ook, allee het is ook hard hè. Maar ja, 

het moet gezegd worden hè.”  

 (Dochter – vader van noordwest Afrikaanse origine) 
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INHOUD 

• Achtergrond 

• Doel  

• Methode 

• Resultaten 

• Conclusie 
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CONCLUSIES - FAMILIELEDEN 

 

• Kanker wordt beschouwd als een familieaangelegenheid en zorg 

dragen heeft een grote morele betekenis  

 Ondanks deze gedeelde waarden hebben familieleden 

uiteenlopende ideeën over de dagelijkse zorgpraktijk 
 

 Individuele afstemming van zorg is essentieel 

 

• Het zorg dragen wordt gekenmerkt door het opnemen van een 

‘gidsende’ rol door de Belgische gezondheidszorg 
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CONCLUSIES - FAMILIELEDEN 

 

• Veel familieleden die de rol van vertaler opnemen maken mede op 

basis van hun inschatting van de patiënt een afweging over de 

(volgens hen) gewenste openheid over de ziekte. Ze passen hun 

boodschappen aan die inschatting aan. 
 

 Het zou zinvol zijn als zorgverstrekkers: 

• in dialoog gaan met patiënt en familielid/-leden over wie de 

gewenste persoon/personen zijn om diagnose-, prognose- en 

behandelingsinformatie mee te bespreken 

• vroegtijdig en met enige regelmaat 

• met behulp van professioneel tolk/intercultureel 

bemiddelaar 
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INHOUD 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

• Variatie en gelijkenissen in de ervaring en perceptie 

• Gedrag verschilt minder dan opvattingen 

• Zorgverleners vertrekken vanuit een professionele attitude 

waarin iedere zorgvrager gelijk moet worden behandelend 

• Ervaringen gaan veelal over zaken die moeizaam verlopen 

• De match tussen de professionele attitude en de 

persoonlijke attitude bepaalt waarin zorgverleners 

gefrustreerd zijn 
 

 Schematische weergave van perceptie en attitude 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Professionele attitude 

 Als zorgverlener behandel je iedere zorgvrager gelijk & 

iedere patiënt heeft recht op adequate zorg 
 

• Overstijgend principe voor alle zorgverleners  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Persoonlijke attitude 

 t.a.v. personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond 
 

• Uiteenlopend 

• Bepalend: mate waarin de multiculturele realiteit wordt 

geaccepteerd of niet 

• Vanzelfsprekende realiteit <-> angst en ongenoegen 

 

 Spanningsveld wanneer professionele attitude niet 

overeenkomt met persoonlijke attitude 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Persoonlijke attitude 

 t.a.v. personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond 
 

• Spanning bij deelnemer m.b.t. een patiënt die van een ander land 

komt voor het krijgen van een behandeling in België: 

 “En dan voelt ge u eigenlijk niet goed bij. Omdat ge zegt: “Kijk, ik 

zit hier concreet met een patiënt die ik vind, die moet geholpen 

worden. Maar eigenlijk vind ik dat die hier nooit had mogen 

zijn.”” 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Even kwaliteitsvolle zorg of gelijkwaardige zorg 
 

• Verschil in persoonlijke attitude leidt tot verschil in interpretatie 

van professionele attitude (continuüm)  

• Even kwaliteitsvolle zorg 

= Patiënten van niet-westerse origine hebben recht op de beste 

zorg, op dezelfde manier als alle andere patiënten recht 

hebben op de beste zorg 

• Gelijkwaardige zorg 

= Patiënten van niet-westerse origine hebben recht op de 

dezelfde zorg als alle andere patiënten 
 

 Interpretatieverschil ligt aan de basis van andere verschillen 

in perceptie en attitude 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Zorgverleners ervaren barrières 
 

• Taalbarrières 

• Professionele tolken/intercultureel bemiddelaars:            

ervaren als beperkte oplossing  

• Grote aantal en prominente rol familieleden  

• Beperkte openheid over ziekte 

• Andere uiting van emoties 
 

 
 

  
 

  

48 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Going the extra mile’ of ‘non-discriminatie’ 
 

• ‘Going the extra mile’:  

• Zorgverleners die even kwaliteitsvolle zorg voorop stellen 

• Proberen barrières te overbruggen 

• Door tijdsgebrek en beperkingen systeem:  

 genoodzaakt zorg te focussen op medische zaken 

• Non-discriminatie: 

• Zorgverleners die gelijkwaardige zorg voorop stellen 

• Zorg mag niet (veel) meer inspanning vragen en zeker niet 

‘ten koste’ gaan van andere (‘autochtone’) patiënten 

 focus op medische zaken 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Cure’ wint het op ‘care’  

 onvoldaan of onvermijdelijk  
 

• Focus op medische zaken  

 “Je hebt de tolk niet altijd ter beschikking dus dan focus je een 

beetje op jouw gedeelte en wat dat jij allemaal wil overbrengen 

en hun directe vragen op dat moment. Maar natuurlijk, als je 

week na week kunt communiceren met iemand, groei je in 

bepaalde dingen. En bij hen is dat vaak maar om de zoveel tijd 

dat je een keer een tolk hebt. Dus dan ga je meer focussen op…” 

  
 

  
 

  

52 



RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Cure’ wint het op ‘care’  

 onvoldaan of onvermijdelijk  
 

• Focus op medische zaken  

• Onvoldaan gevoel bij zorgverleners die even kwaliteitsvolle 

(holistische) zorg voorop stellen 
 

“Eigenlijk zou mijn motto moeten zijn van dat ik ze op 

dezelfde manier benader als mensen van onze origine. Dan 

kom ik terug een beetje bij het punt dat er juist vernoemd is 

van eigenlijk doen we dat in de praktijk niet, juist omwille van 

de barrière die er toch wel is. Maar voor mij is dat zo wel 

eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat zou ik het liefste hebben, 

dat ik kan zeggen: ‘Eigenlijk, ik bezoek die juist evenveel als 

iemand anders. Die drempel is inderdaad even laag als bij 

iemand anders”. Dat zou mij wel, ja, extra voldoening 

geven.” 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Cure’ wint het op ‘care’  

 onvoldaan of onvermijdelijk  
 

• Focus op medische zaken  

• Onvermijdelijk of verantwoordelijkheid/schuld patiënt in de 

ogen van zorgverleners die gelijkwaardige zorg voorop stellen 
 

“Ze moeten gelijkwaardig behandeld worden in de 

zorgverlening hé. Ze moeten even goede medische, 

verpleegtechnische zorg krijgen als een andere patiënt. Alé, 

het blijft een mens die zorg nodig heeft hé ja, en daar moeten 

we voor staan maar ik denk dat dat ook zo gebeurt hé.”  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Respecteren’ vermeende culturele opvattingen en 

gedragingen 
 

• Veel barrières worden cultureel geduid 

• Veel zorgverleners willen deze gedragingen of opvattingen 

‘respecteren’ 

• Zekere voorzichtigheid 

• Idee eraf te moeten blijven 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Respecteren’ vermeende culturele opvattingen en 

gedragingen 
 

• “Ik denk dat wij allemaal op ons tippen een beetje lopen, zo: Oei, 

een buitenlander, ja. En dan zijn we allemaal zo wat op ons qui-

vive: Ja, waar moet je op letten, waar moet je niet op letten? 

Terwijl dat bij Westerse patiënten doe je wat dat je altijd doet, 

denk ik hé. Dat je dan net iets meer nadenkt van: Ik moet opletten 

dat ik niet iets verkeerd zeg of iets verkeerd doe maar ja, ik voel 

wel dat zij over mijn grens gaan. Hoe ga ik dat dan weer brengen? 

Dat je zo… Walking on tiptoes is dat zo’n beetje hé.”  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Respecteren’ vermeende culturele opvattingen en 

gedragingen 
 

• Uitgezonderd waarheidsmededelingen  

• Recht van de patiënt op medische informatie: geïnternaliseerde 

norm bij zorgverleners 

• Alle zorgverleners proberen waarheidsmededelingen aan de 

patiënt over te brengen, maar mate waarin verschilt  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

‘Voorzichtigheid’ of ‘afblijven’  
 

• ‘Voorzichtigheid’ uit angst te diep te raken of te bruuskeren 

• Betekenis van vermeende culturele gedragingen en opvattingen 

proberen te begrijpen en in de betekenis te treden  
 

• ‘Afblijven’ uit angst als racist te worden gepercipieerd  

• Vermeende culturele gedragingen zijn veelal stereotypes 

waarmee rekening gehouden moet worden tot overschrijden van 

grenzen: dan opgetreden, geen dialoog 
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Vanzelfsprekend - boeiend of vreemd - frustrerend  
 

• Vanzelfsprekend en boeiend 

• Professionele en persoonlijke attitude komen sterk overeen: 

• Vanuit professionele attitude iedere patiënt de beste zorg 

willen geven en vanuit persoonlijke attitude mensen van niet-

westerse origine als evenwaardige medeburgers zien 

• Eventuele extra inspanning wekt geen irritatie op 

• Wel gevoel te kort te schieten 

• Voor sommige extra boeiend of verrijkend 

• Acceptatie demografische multiculturele werkelijkheid  

• Spreken over diversiteit binnen deze patiëntengroep  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Vanzelfsprekend - boeiend of vreemd - frustrerend  
 

• Vanzelfsprekend en boeiend 
 

• “Onze populatie is groot, dus ge groeit daarin op en ge gaat 

daarin mee. Ge zoekt daar verder in en ja, ik weet niet, ik vind 

het vrij normaal. (…)  En als ge mensen buitenaf hoort, dan zeg 

ik soms, ja, op zich moogt ge ze niet allemaal over dezelfde 

kam scheren.” 

• “Het is gewoon interessanter om mensen van andere cultuur 

ook te ontmoeten. En gewoon het feit alleen, sommige mensen 

van andere origines spreken ook perfect Nederlands en het feit 

dat ze nog een andere culturele achtergrond hebben vind ik 

heel boeiend.”  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Vanzelfsprekend - boeiend of vreemd - frustrerend  
 

• Vreemd en frustrerend 

• Spanningsveld tussen professionele en persoonlijke attitude: 

• Vanuit professionele attitude verplicht iedere patiënt gelijke 

(medische) zorg te geven, maar irriteert dat ‘zij’ zich niet 

aanpassen aan gebruiken van Belgische gezondheidszorg 

• ‘Zij’ mogen dankbaar zijn dat ze van ‘onze’ goede Belgische 

oncologische zorg gebruik mogen maken 

• Extra inspanning frustreert en roept vraag op of er wel 

zoveel moeite voor ‘ons’ gedaan zou worden in ‘hun’ landen  

• Zekere angst en/of verzet tegen demografische 

multiculturele werkelijkheid  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Vanzelfsprekend - boeiend of vreemd - frustrerend  
 

• Vreemd en frustrerend  
 

• “Dat stoort mij soms wel dat wat de normen van hier zijn […] 

dat is nu eenmaal de norm voor ons in een ziekenhuis […] Ze 

moeten zich daar ook wel een beetje naar voegen, ik vind dat 

wij dat ook wel mogen verlangen euh. Zij worden hier, denk ik, 

op vlak van gezondheidszorg zeer goed verzorgd, opgevangen, 

onthaald euh….Ik heb ooit […] op een spoeddienst in Spanje 

terecht gekomen en dan zit je nog maar in Spanje. Ik kan u 

verzekeren dat zij daar zoveel inspanningen niet deden als 

wij hier vaak voor ons niet-Westerse patiënten doen. Ik vind 

dat goed, we moeten niet minder inspanningen doen maar ze 

moeten het ook wel beseffen denk ik euh dat zij hier een zeer 

goede zorgverlening krijgen in België hé.”  
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RESULTATEN - ZORGVERLENERS 

Vanzelfsprekend - boeiend of vreemd - frustrerend  
 

• Vreemd en frustrerend  
 

• “En ik vind dat er soms te weinig gevraagd wordt van: “Past u 

enigszins aan naar het land waar ge naartoe gekomen zijn. Ik 

hoop echt dat het niet de conclusie [van het onderzoek] is van 

euh, ‘de [zorgverleners] vinden dat er te weinig gedaan wordt 

voor de allochtonen’. Ik vind dat er echt heel veel gedaan 

wordt.” 
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• Resultaten 
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CONCLUSIES - ZORGVERLENERS 

 

• Barrières en zaken die moeizaam verlopen blijven zorgverleners 

het meest bij in de zorg aan patiënten van niet-westerse origine 

• Alle zorgverleners vertrekken vanuit hun professionele attitude 

waarin iedere patiënt gelijk hoort te worden behandeld en recht 

heeft op adequate zorg 
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CONCLUSIES - ZORGVERLENERS 

• ‘Cure’ wint het op ‘care’ - barrières worden beperkt overwonnen  
 

• Omdat het niet (veel) meer tijd en inspanning mag vragen  

• Verantwoordelijkheid ligt eerder bij de patiënt dan bij de zorg 

• Frustratie van zorgverleners: irritatie niet de adequate zorg 

te kunnen geven 
 

• Omdat zorgverleners zich genoodzaakt voelen door werkdruk en 

beperkingen door te gaan in ‘de waan van de dag’  

• Verantwoordelijkheid ligt eerder bij de zorg 

• Frustratie van zorgverleners: gevoel tekort te schieten 

 
 

 
 

  
 

  70 



CONCLUSIES - ZORGVERLENERS 

• Gebruiken en normen binnen de gezondheidszorg worden veelal 

‘monocultureel’ opgevat 

• ‘Zij’ dienen zich aan te passen aan ‘onze’ gebruiken 

• Voor een deel van de zorgverleners lijkt de gezondheidszorg toe te 

behoren aan ‘autochtone’ Belgen, het deel van de bevolking van 

niet-westerse origine valt daarbuiten 

• Ondanks dat veelal patiënten worden aangehaald die behoren 

tot de immigranten groepen van de jaren 60 en 70 van de vorige 

eeuw en hun nageslacht 

• ‘Zij’ mogen dankbaar zijn dat ze van ‘onze’ Belgische 

gezondheidszorg gebruik mogen maken 
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AANBEVELINGEN - ZORGVERLENERS 

• Kwaliteitsvolle zorg aan patiënten van niet-westerse origine is in de 

eerste plaats zorg afgestemd op het individu 

• Een goede zorgverlener–patiënt relatie is daarin essentieel 

• Open dialoog, waarin je keuzes uitlegt 
 

  Vraag met regelmaat wat voor de patiënt en 

  familie het meeste van belang is t.a.v. de  

  ziekte & behandeling –> gebruiken in  

  zorgtraject (Kleinman & Benson, 2006) 
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AANBEVELINGEN - ZORGVERLENERS 

• Belang van samen spreken: Geeft de mogelijk uit de ‘fuik’ van 

ervaren barrières te komen 

• Ziekenhuis overstijgend screenen en bundelen van al het 

beschikbare materiaal omtrent de (oncologische) zorg aan 

patiënten met een migratieachtergrond 

• Binnen een ziekenhuis: in kaart brengen wat er binnen de 

verschillende diensten beschikbaar is aan ondersteunend 

materiaal en/of kennis en deze informatie delen waar zinvol 
 

• Tip: ‘toolbox’ www.pigmentzorg.be  
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AANBEVELINGEN - ZORGVERLENERS 

• Ondersteunen van vorming over werken met tolken en/of 

intercultureel bemiddelaars 

• Oefenen en kennis verwerven  

• De opdracht van intercultureel bemiddelaars en sociaal tolken 

• Omgang met medewerkers en familieleden die tolken 

• Als ziekenhuis een beleid bepalen en uitdragen naar 

medewerkers en patiënten 

• Maar altijd geïndividualiseerd! 
 

• Tip: Kruispunt Migratie-Integratie 

• Gids en gratis vorming voor hulp- en dienstverleners over 

werken met sociaal tolken en vertalers  
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AANBEVELINGEN - ZORGVERLENERS 

“Train clinicians to unpack the formative effect that culture of 

biomedicine has on the most routine clinical practices”  

(Kleinman & Benson, 2006) 
 

• Belang van reflectie en gedegen divers personeelsbeleid: 

• Een reflectieve attitude wordt erkend als een van de 

belangrijkste pijlers in kwaliteitsvolle interculturele zorg1 

• Een gedegen divers personeelsbestand waarin de zorgverleners 

de ‘superdiverse’ samenstelling van de bevolking 

vertegenwoordigen, kan daaraan bijdragen  
 

 

1 Kleinman & Benson, 2004; Oude Breuil, 2005; Oliemeulen & Thung, 2007  
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