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Introductie cultuursensitief werken: 

een kwestie van kennis, houding en 

vaardigheden
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Onderwerpen:

• migratie

• cultuursensitief werken: verklaringsmodellen

• Culturele Interview

• cultuur, identiteit en opvoeding

• suggesties voor de praktijk
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Doelen:

• cultuursensitieve benadering

• inzicht in belevingswereld van cliënten en 
hun naasten met een andere culturele 
achtergrond

• culturele zelfreflectie

• vaardigheden 
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Recente geschiedenis immigratie:

• Chinezen (begin 20e eeuw en in latere perioden)

• Polen (begin 20e eeuw, na WO II en recentelijk)

• Indische Nederlanders, Molukkers (jaren ‘50)

• Spanjaarden, Italianen, Grieken, Joegoslaven, 

Portugezen (jaren ‘60)

• Marokkanen en Turken (jaren ‘60 en ‘70)

• Kaapverdianen (jaren ‘60 en ‘70)

• Surinamers (jaren ‘70)
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Vervolg immigratie:

• Vietnamezen (jaren ’70 en’80)

• Antillianen en Arubanen (jaren ‘90)

• Oost-Europeanen (laatste jaren)

• vluchtelingen en asielzoekers: Syriërs, Albanezen, 

Eritreeërs, Marokkanen, Afghanen, Irakezen 

(laatste jaren)
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Mogelijke gevolgen migratie:

• taal- en communicatieproblemen

• discriminatie, achterstelling, 
marginalisering

• aanpassingsproblemen

• psychische en fysieke problemen

• integratie

• identiteitsproblemen
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Cultuursensitief werken:
begrippen

• cultuur

• levensbeschouwing

• religie
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Cultuur:

• cultuur = manier van leven

• cultuur geeft aan wat mensen waardevol 
vinden en hoe zij zich behoren te gedragen

• kortom, cultuur heeft betrekking op de 
waarden en normen van een bepaalde groep 
of samenleving

• cultuur = vanzelfsprekend
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Levensbeschouwing:

• een min of meer samenhangend geheel van 
overtuigingen, waarden en normen, 
waarmee mensen zin en richting geven aan 
hun handelen;

• overtuiging: ‘waar’ en ‘onwaar’

• waarde: ‘goed’ en ‘kwaad’

• norm: concretisering waarde
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Religie:

• betrokkenheid op het spirituele:

d.w.z. aanname van een niveau dat verder 
reikt dan de zichtbare werkelijkheid

• religieuze systemen: ‘God’ (godsdienst)
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Religies: diversiteit en dynamiek

• diverse stromingen

• ‘geleefde religie’: 

- cultuur

- individuele interpretaties
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Citaat Samya Hafsaoui
(Volkskrant, 15 mei 2018):

‘Ik heb een jaar in Londen gewoond. De 
moslims daar waren geen Marokkanen, maar 
Pakistanen. Het klinkt als een tegenstelling: 
hun godsdienst is wetenschappelijker en ook 
vrijer. In Londen zag ik pas dat de 
interpretatie van mijn vader niet islamitisch 
was, maar Marokkaans.’
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Betekenis cultuur en 
levensbeschouwing voor de zorg:

• beleving van ziekte, beperkingen en 
problemen

• uiting geven aan ziekte en beperkingen

• hulpzoekgedrag

• gezondheidszorg: m.n. voor cliënten met 
gehoor- en/of taalontwikkelingsproblemen
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Citaat Surinaams-Hindostaans-
Nederlandse vrouw:

• broer met verstandelijke beperking: karma

• zusje, dat  af en toe flauwvalt: ritueel

• ouders: amuletten

• huis reinigen: ritueel

• zij zelf, na slagen voor havo: ritueel

• rol pandit (hindoe-priester) als adviseur en 
genezer
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Visies op gezondheid en ziekte:

• reguliere (biomedische) gezondheidszorg

• alternatieve geneeswijzen: homeopathie, 
acupunctuur, antroposofie, 
healing/religieuze geneeswijzen
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Verklaringsmodellen (VM’s):

• disease (visie arts/zorgverlener/begeleider)

• illness (belevingswereld cliënt)

cultuur en/of levensbeschouwing

• essentieel t.b.v. werkrelatie 
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Twee benaderingen begrip cultuur:

• statische benadering

• dynamische benadering
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Twee kanten van dezelfde medaille:

• enerzijds is de mens produkt van zijn of 
haar cultuur

• anderzijds is de mens producent van zijn of 
haar cultuur
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Diversiteit en dynamiek:

• Surinaamse Nederlanders:

Afrosurinamers, Hindostanen (hindoes, 
moslims, christenen), Javanen etc.

• Turkse Nederlanders:

soennieten, alevieten, Arabieren, Turken, 
Koerden, Armeense christenen

• Marokkaanse Nederlanders:

Berbers, Arabieren
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‘De’ Nederlandse cultuur:

• Friezen, Limburgers, Randstedelingen

• stedelingen en plattelanders

• Hagenezen/Hagenaars, Rotterdammers, 
Amsterdammers

• rooms-katholieken, protestanten, 
humanisten, atheïsten, agnosten

• werkenden en niet-werkenden

• welgestelden en lagere inkomensgroepen
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Belevingswereld cliënten:

• individu / persoon

• sekse

• leeftijd

• 1e, 2e, 3e generatie 

• opleiding

• sociaaleconomische positie

• (sub)cultuur

• levensbeschouwing / religie
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Wat te doen?

kennis alleen volstaat niet: 

het gaat om inzicht in de dynamiek van de 
alledaagse leefwereld van cliënten 
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GGZ en Culturele Interview:

• aanvulling op gangbare werkwijze

• doel: systematisch achterhalen van de 
betekenis van cultuur in:

a. belevingswereld cliënten en hun naasten

b. hulpzoekgedrag cliënten en hun naasten

• vergt korte training en flexibele inzet
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Specifieke versies Culturele Interview:

• huisartsenzorg

• jeugd- en opvoedhulp: Cultureel Venster 
Jeugdhulpverlening (Sarneel, 2012)

• gehandicaptenzorg (Beijers & Tempelman, 
2014)

• ouderenzorg (in ontwikkeling, Hoffer)



40

Vragen als introductie:

• Wilt u iets over uw achtergrond vertellen?

Ofwel: Wie is uw vader? Wie is uw moeder?

• Hoe bent u opgevoed? Welke regels vonden 
uw ouders/familie belangrijk?

• Bent u gelovig? Wilt u daar iets over 
vertellen?
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Drie aspecten identiteitsvorming 
migranten en hun nakomelingen:

1. herinneringen aan land van herkomst

2. sociale interactie: leven tussen 2 culturen

(‘culturele hybriden’)

3. betekenis taal en veranderingen daarin
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Suggesties voor de praktijk:

• visies op gezondheid, ziekte en beperkingen zijn 

cultureel bepaald

• realisme: er bestaan meerdere verklaringsmodellen 

(disease / illness)

• tweesporenbeleid: open staan voor illness en 

adequate uitleg over aanbod / zorg

• zelfreflectie

• devies: open houding


