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« Een vis zal de laatste zijn om het 
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MISSIE  STEUNPUNT  CULTUURSENSITIEVE ZORG 

Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg heeft als missie de cultuursensitieve zorg binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren. Dit betekent dat het Steunpunt, rekening houdende met de 

maatschappelijke, etnisch/culturele diversiteit, streeft naar een geestelijke gezondheidszorg die niet alleen 

aandacht heeft voor de lichamelijke, sociale en psychische dimensies van de hulpvraag maar ook oog heeft 

voor de culturele dimensie. Het overstijgen van de cultuur van het eigen westerse zorgsysteem en zijn 

kennistheoretische fundament is hierbij van primordiaal belang. Etnisch/cultureel faire hulpverlening vereist 

een definitie van culturen als tijdelijke, steeds veranderende constructies die oprijzen uit interacties, het ‘ont-

moeten’ en verweven van individuen, gemeenschappen, bredere ideologieën, endogene kennissystemen en 

institutionele praktijken
1
. (Gailly T., 2008) 

 

DOELGROEP 

Alle activiteiten richten zich naar etnisch/cultureel anderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun 

intermediairen. Met etnisch/cultureel anderen worden hulpvragers bedoeld met een andere culturele 

achtergrond en/of etniciteit dan de hulpverlener. Het betreft bijvoorbeeld migranten, vluchtelingen, 

asielzoekers en mensen zonder papieren maar ook personeel van internationale organisaties en bedrijven, 

buitenlandse studenten en anderen uit vreemde landen. De term omvat ook ‘cultureel’ andere hulpvragers 

met eenzelfde etniciteit maar verschillende culturele achtergrond als de hulpverlener, bijvoorbeeld vanwege 

verschillen in socio-economische status, de cultuur van daklozen, adolescenten, ouderen en andere.  

 

CULTUURSENSITIEVE ZORG IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG:  VAN ‘SAVOIR-

FAIRE’ NAAR ‘SAVOIR-ÊTRE’ 

De taak van de hulpverlener is altijd complex geweest. De oplossingen die voor patiënt A hun optimale nut 

bewezen hebben, blijken bij patiënt B met een ogenschijnlijk zelfde problematiek helemaal niet te werken. 

Sociale leefomstandigheden, financiële toestand, persoonskenmerken,… het zijn allemaal factoren die van elke 

patiënt een unieke patiënt maken. Als hulpverlener leren we, vaak met vallen en opstaan, met deze veelheid 

aan factoren om te gaan. Het maakt ons tot een betere hulpverlener die in staat is oplossingen te bieden op 

maat van de patiënt. De cultuur van de patiënt is daarbij één van de factoren die een invloed heeft op hoe we 

gaan hulpverlenen. Alleen blijken veel hulpverleners bij deze factor heel wat aarzeling te vertonen: ben ik wel 

voldoende op de hoogte van de cultuur van de patiënt, begrijpt de patiënt wel waar ik met hem naar toe wil, 

ben ik met mijn tools als hulpverlener wel voldoende in staat om iemand uit een andere cultuur te helpen?   

Het zijn vragen die de angst van de hulpverleners verwoorden. Het zijn ook de vragen waardoor ze gaan 

twijfelen of zelfs afhaken. Waar kunnen we cultuur in de hulpverleningsrelatie plaatsen en wat kunnen we er 

wel of niet mee aanvangen? 

 

 

                                                                 

1
 Voor een nog gedetailleerder omschrijving van deze missie verwijzen we naar het artikel van Toon Gailly 

in CMG 5(3) , p.152-163 
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KIEZEN TUSSEN CULTURALISTISCH EN UNIVERSALISTISCH? 

Als we als hulpverlener spreken over cultuur hebben we het algauw over de etnisch-culturele kenmerken van 

de patiënt. Hij of zij heeft dan vanuit zijn of haar religie of etnische afkomst een andere manier van omgaan 

met elkaar of van kijken naar een probleem. Deze andere manier van kijken van de patiënt naar het probleem 

bemoeilijkt dan vaak het hulpverleningsproces. Zowel hulpverlener als hulpvrager vinden dat de ander hen 

omwille van de culturele achtergrond niet begrepen heeft met vaak als resultaat een vroegtijdig beëindigen 

van de hulpverlening. Bij deze etnisch-culturele invulling van het begrip cultuur, wordt cultuur vaak gezien als 

een statisch gegeven. De hulpverlener vereenzelvigt dan bijvoorbeeld dé Marokkaanse cultuur met de cultuur 

van zijn Marokkaanse patiënt. De cultuur van de patiënt wordt behandeld als een vaststaand gegeven die 

bovendien vaak naast of tegenover deze van de westerse cultuur staat.  Deze invulling leidt echter de aandacht 

af van de ongrijpbaarheid van cultuur. In de realiteit is cultuur namelijk niet zo eenvoudig te vatten als deze 

statische opvatting laat uitschijnen. Van Dijk (2004) heeft het over cultuur als een Fremdkörper. De statische 

opvatting van cultuur als een geheel van waarden en normen dat het gedrag van individuen stuurt, is volgens 

hem achterhaald en onbruikbaar voor de praktijk. Het is echter wel een cultuurbegrip dat binnen de 

hulpverlening heel lang impliciet of expliciet gehanteerd werd en nog steeds wordt.  

De voornaamste reden daarvan is omdat het de hulpverlener een zekerheid geeft. Het biedt de illusie de 

cultuur te kunnen begrijpen en dus ook te kunnen controleren, alsof een aantal onverklaarbare gedragingen 

eindelijk gevat kunnen worden in dat wat we cultuur noemen. Op die manier neemt het de angst weg om met 

het oncontroleerbare om te gaan. Cultuur wordt als het ware getemd door het te definiëren.  

De zogenaamde ‘culture bound syndromes’ zijn misschien wel de bekendste exponent van dit culturalistisch 

denken. De etnopsychiatrie probeerde namelijk bovenop de bestaande westerse classificatie van mentale 

ziektebeelden een aantal cultureel gebonden syndromen te classificeren. De idee was dat er zich in een aantal 

niet-westerse culturen specifieke  ziektebeelden voordoen die in het Westen niet voorkomen.  Zo verscheen er 

vanuit de etnopsychiatrie veel literatuur over fenomenen als amok, koro, latah, susto, enzovoort… Het ging 

hierbij telkens om een omschrijving van dysfunctioneren binnen een omlijnde culturele groep. Vaak boden 

deze ziektebeelden ook een uitweg voor moeilijk te verklaren gedragingen of mentale klachten bij allochtone 

patiënten. Deze etnografische benadering van cultuur is typerend voor de periode waarin kolonisering hoogtij 

viert en waarin niet alleen exotisch voedsel, kledij en architectuur naar het Westen geïmporteerd wordt maar 

ook exotische ziektebeelden.   

Zonder iets te willen afdoen van de inventiviteit waarmee de toenmalige psychiaters deze ziektebeelden in 

kaart hebben gebracht, moeten we toch in vraag stellen of deze manier van culturaliseren wel de meest 

geschikte is voor de hulpverlening.  

Hulpverleners verzamelen etnografisch materiaal in boeken en hopen ze  via culturele insiders een zo precies 

mogelijke cognitieve constructie te kunnen opbouwen van de cultuur van de patiënt. Volgens Gailly (2008) is 

dit een manier om zoveel mogelijk controle te krijgen op het culturele aspect binnen de hulpverleningsrelatie.   

Het gevaar van deze controlerende benadering is dat we door deze ‘culturele korst’ (Bennegadi, 2009) blind 

worden voor elke vorm van evolutie in de cultuurbeleving die de patiënt meemaakt. Ze stigmatiseert de patiënt 

per definitie. Elk individu beleeft zijn cultuur namelijk op een unieke manier. Cultuur loopt niet door de straat 

en zit ook nooit voor je in de praktijk. Polsen naar de cultuur van de patiënt kan dus alleen via de patiënt 

verlopen. Wat je over de cultuur van de patiënt wil weten zal in grote mate afhangen van hoe het 

hulpverleningsproces loopt. Daar waar je merkt dat jij en de patiënt elkaar niet meer helemaal volgen, kun je 

bij deze patiënt gaan polsen naar sociale, psychologische en eventueel…culturele elementen als één van de 

mogelijke oorzaken voor de storingen in de hulpverleningsrelatie.  
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Een compleet tegenovergestelde benadering van het culturalistisch denken van de ‘culture bound syndromes’ 

is de zogenaamde universalistische benadering.  Een hardnekkige mythe bij hulpverleners is dat cultuur zich 

enkel bij de patiënt bevindt en dat wij als een neutrale actor en met een cultuurloze blik naar het probleem van 

de patiënt kijken. Westerse ziektebeelden zoals bijvoorbeeld depressie zouden volgens deze opvatting in elke 

cultuur voorkomen. Het cultuurgevoelige aspect zou er dan vooral in bestaan dat de hulpverlener enkel nog 

wat rekening dient te houden met wat cultureel gekleurde gewoontes bij de patiënt. Deze mythe vond zijn 

oorsprong samen met de opkomst van de positief wetenschappelijke benadering van de bio-medische wereld.  

Daarin creëerde het credo van ’meten is weten’ de illusie van op de objectieve kern van een medisch probleem 

te stoten. Het klopt inderdaad dat een bloeddrukmeter of een röntgenscanner moeilijk enige subjectiviteit 

verweten kan worden. De beslissing om een bloeddrukmeter te gebruiken is echter wél subjectief en kan als 

dusdanig als een culturele keuze bestempeld worden.   

NAAR EEN CULTUURGEVOELIGE HULPVERLENING 

Waar de ‘culture bound syndromes’ nog laten uitschijnen dat je als hulpverlener  als het ware ook antropoloog 

moet zijn van de culturen waarmee je werkt, wordt vandaag cultuursensitieve hulpverlening niet meer gezien 

als iets voor een select groepje van specialisten met voldoende kennis over een bepaalde cultuur. Veeleer dan 

de nadruk te leggen op de etnografische kennis van andere culturen wordt gekeken naar wat nodig is om de 

hulpverleningsrelatie in het hier en nu zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Rekening houden met cultuur 

wordt meer en meer als een onderdeel gezien van een kwalitatieve hulpverlening die door elke hulpverlener 

moet kunnen aangeboden worden. 

Cultuurgevoelige hulpverlening vertrekt vanuit het idee dat het enige universele, en dus neutrale, waar we 

kunnen van uitgaan is dat lijden universeel is, dat het overal ter wereld voorkomt. In elke cultuur zullen ook de 

volgende drie vragen gesteld worden: Hoe kan ik lijden herkennen? Wat is de mogelijke oorzaak van dit lijden? 

Hoe kunnen we het lijden stoppen? Hoe universeel deze vragen ook zijn, de antwoorden hierop zijn cultuur 

gekleurd, ook in ons Westers ziektesysteem. Of lijden als een ziekte gezien wordt of niet, is een 

maatschappelijke afspraak.  

Zo toonde Edward Shorter reeds dat de manier waarop mentaal lijden uitgedrukt wordt, verandert doorheen 

de geschiedenis. Symptomen zijn volgens hem vormen van sociale communicatie van een ‘psychologisch 

conflict’ . De symptomen van mentale stoornissen passen zich aan de verwachtingen van de therapeut aan. Als 

duidelijkste voorbeeld daarvan gelden de psychogene verlammingen waarover Freud op het einde van de 19
e
 

eeuw melding maakte als symptomen van stress. Algauw vond het fenomeen plaats bij heel veel vrouwen van 

de Weense hogere klasse. Dergelijke verlammingsverschijnselen worden vandaag noch bij de Weense 

vrouwen, noch in de rest van Europa, teruggevonden. De symptomen maken namelijk geen deel meer uit van 

hoe stress verklaard wordt.  

Watters (2010) geeft aan dat ook vandaag ziektebeelden constant in evolutie zijn. Zo haalde in 1994 in Hong 

Kong het overlijden van een jonge vrouw de krantenkoppen. De vrouw overleed nadat ze systematisch 

weigerde te eten. Het verschijnen in de pers zorgde voor heel wat verontwaardiging bij de publieke opinie. Het 

publiek wou een verklaring van wat met de vrouw gebeurd was. Nadat de pers berichtte over de, westerse, 

diagnose Anorexia Nervosa, deed niet alleen de diagnose zich steeds meer voor in Hong Kong. Patiënten 

meldden zich ook steeds meer aan met een van de hoofdsymptomen van Anorexia Nervosa: de vrees om dik te 

worden. Tot dan toe kwam de vrees om dik te worden in Japan zelden tot nooit voor, ook niet bij de overleden 

vrouw die de krantenkoppen haalde. Een nieuw symptoom werd plots maatschappelijk aanvaard… 

Hoewel mentaal lijden als universeel beschouwd wordt, toch bestaan er nog heel wat talen om dit lijden uit te 

drukken. Het vinden van een gemeenschappelijke taal is daarom cruciaal om een relatie hulpvrager-

hulpverlener op gang te brengen. Goede hulpverlening begint met het begrijpen van de vraag die de 

hulpvrager jou stelt. Hoe verder de taal van de hulpverlener en hulpvrager uiteen liggen, hoe moeilijker het 
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wordt de hulpvraag exact te begrijpen. Indien mogelijk proberen we de patiënt zich in zijn of haar moedertaal 

te laten uitdrukken. Werken met tolken is daarbij zeker geen overbodige luxe. Maar ook zonder tolk kan een 

gemeenschappelijke taal nagestreefd worden. Gemeenschappelijke taal gaat namelijk verder dan het louter 

linguïstische aspect. Zo kan ook de gespecialiseerde hulpverleningstaal van een psycholoog, verpleger of sociaal 

assistent drempelverhogend werken. Als je er als hulpverlener niet in slaagt een woordenschat te gebruiken die 

aansluit op de leefwereld van de patiënt wordt de kans op een succesvolle hulpverlening ook kleiner.  

Naast de gemeenschappelijke taal in enge zin, zijn ook de impliciete omgangscodes tussen patiënt en 

hulpverlener van belang: wat mag en kan een patiënt vragen, hoe hoort een hulpvrager te reageren?  

Zo wist een Nigeriaans vrouw het volgende te vertellen over dokters:  

‘The way healthcarers introduce themselves is often too fast. It is important to explain thouroughly how you 

work. It’s difficult to trust a caregiver. Trust isn’t always found because of the speed in which caregivers got to 

the problem instead of learning to know the person before them. The healthcare system touches very fast some 

items which can’t be touched yet which evokes often resistance from the patient’ 

‘When I go to the doctor, I don’t get any information. I don’t know what to say when I’m with a doctor. When I 

had to take of my clothes, I called my sister, just to make sure that they weren’t going to use me for an 

experiment. They didn’t explain me what an MRI was? It’s all about information!’  

 

IT’S ALL IN THE ATTITUDE 

Bij hulpverlening is er per definitie sprake van een hulpverleningsrelatie. De relatie zorgvrager-hulpvrager zorgt 

voor een interactie tussen de patiënt en de hulpverlener. Beiden gebruiken hun eigen culturele representaties 

over ziekte en gezondheid, over hoe een patiënt en een hulpverlener zich tegenover elkaar moeten gedragen. 

Als hulpverlener moet je telkens opnieuw bereid zijn de relatie tussen jou en de volgende patiënt te gaan 

herdefiniëren. Een hulpverleningsrelatie ligt nooit vooraf vast. De hulpverleningsrelatie is geen vaststaand 

gegeven maar een creatie, opnieuw en opnieuw. De attitude van de hulpverlener moet met deze onzekerheid 

om kunnen, zo niet vervalt hij in een fixatie van hoe hulpverlening er moet uitzien. Deze attitude is niet alleen 

nodig om de hulpverleningsrelatie telkens opnieuw af te stemmen. Ook het samen tot begrip van het mentaal 

lijden van de patiënt komen is telkens een unieke creatie tussen patiënt en hulpverlener. Uiteraard gebruik je 

als hulpverlener je eigen professionele referentiekader maar het zal telkens een samen zoeken zijn naar hoe 

het lijden kan begrepen en genezen worden. Hulpverlenen wordt op zo’n moment in de eerste plaats een 

ambacht, eerder dan een toepassing van een aantal technische ingrepen. 

Eisenberg verwoorde het belang van de cultuursensitieve houding als volgt: 

‘ The decision to seek medical consultation is a request for interpretation…Patient and doctor together 

reconstruct the meaning of events in a shared mythopoesis…Once things fall in a place; once experience and 

interpretation appear to coincide; once the patient has a coherent “explanation” which leaves him no longer 

feeling the victim of the inexplicable and the uncontrollable, the symptoms are, usually, exorcised.” (L. 

Eisenberg, 1981)  

Vaak gaan we als hulpverlener de culturele code (Rapaille, 2008) niet bij de hand hebben om samen met de 

patiënt tot deze ‘explanation’ te komen. Cultuurgevoelige hulpverlening betekent in dit geval ook de 

aanvaarding dat je als hulpverlener soms moet zeggen ‘Ik weet het niet, kunt u het mij uitleggen?’.  
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DE ROL VAN MEDISCHE ANTROPOLOGIE : VAN ‘SAVOIR-FAIRE’ NAAR ‘SAVOIR-ÊTRE’  

Tot slot willen we nog het belang van de  rol van antropologie in het huidige hulpverleningslandschap 

benadrukken. Antropologie was in zijn beginjaren ook een kind van zijn, koloniale, tijd en richtte zich op de 

eerste plaats op het categoriseren van culturen als een vaststaand gegeven. Dit kwam vooral tot uiting in de 

reeds bovengenoemde etnopsychiatrie. De laatste decennia is de focus van de antropologie en meer bepaald 

de medische antropologie, verschoven naar het hulpverleningsveld en de hulpverleningsrelatie als object van 

onderzoek. De kwestie van cross-culturele verschillen is voor de medische antropologie niet langer cruciaal. De 

scheidingslijn tussen identiteit en anders zijn loopt niet langer meer gelijk met de etnische scheidingslijn. De 

situatie van vluchtelingen en migranten wordt niet zozeer gezien als een louter probleem van taal of cultuur . 

Taal en cultuur worden gewoon gezien als één van de factoren die deel uitmaken van hun precaire situatie, 

waar ook nog andere delen van de populatie toe behoren.   

Antropologie kan ons helpen, niet in de eerste plaats om de cultureel andere patiënt te begrijpen, maar om 

niet minder dan het ganse hulpverleningsveld als cultureel fenomeen mee te laten evolueren naar een nog 

meer kwalitatieve zorg. Meer nog dan een ‘savoir-faire’, het weten hoe je iets moet doen, bevordert medische 

antropologie een ‘savoir-être’. Het helpt de hulpverlener zich niet zozeer te focussen op enkel het 

cultuurspecifieke maar vooral op de patiënt met zijn problemen, zijn lijden en de sociale realiteit waarin de 

hulpverlening plaatsvindt. 
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PSYCHOSE IN DE MIGRATIECONTEXT 

Psychose heb je in alle culturen. Hoe ermee wordt omgegaan in de maatschappij of hoe het gepresenteerd 

wordt door de patiënt zelf, verandert volgens de context. In veel culturen krijgen de psychotici een heilige 

status. Ze worden het symbool van de brug tussen de bovenwereld en het wereldse. Zo krijgen de psychotici 

vaak de functie van genezer. In Westerse cultuur wordt psychose als een ziekte beschouwd en via medicatie en 

psychotherapie behandeld. Het schrikt de gewone mensen af. Ze worden vaak als ‘gevaarlijk’ gezien. Dit 

verschil kan één van de verklaringen zijn voor het feit dat het verloop van schizofrenie beter is in 

ontwikkelingslanden dan in ontwikkelde landen (WHO, 1974).  

In België komt psychose significant meer voor bij allochtonen dan bij autochtonen. Dit fenomeen is niet 

exclusief voor België en bestaat dus ook in andere Europese landen (Cantor-Graae & Selten 2005; Kirkbride ea 

2012). De prevalentie is het hoogst bij migranten van buiten Europa. Nog interessanter is het feit dat psychose 

bijna dubbel zo vaak voorkomt bij de 2
de

 generatie dan bij de 1
ste

 generatie migranten. 

Heel wat onderzoek zocht naar de redenen. ‘Migratie’ is de belangrijkste risico factor. (De tweede belangrijkste 

risico factor is 'opgroeien in een grote stad') (Selten & Cantor-Graae, 2005). De verklaring hiervoor wijst in de 

richting van discriminatie en maatschappelijke frustratie. Ervaringen met discriminatie en langdurige 

blootstelling aan vernedering kan de ontwikkeling van een paranoïde attributiepatroon bevorderen en zo ook 

de ontwikkeling van een psychose. Dit kan ook de verhoogde prevalentie bij de 2
de

 generatie verklaren. 

Discriminatie kan een grotere impact hebben op iemand die hier geboren en getogen is, die meer verwacht 

erbij te horen dan iemand van de eerste generatie. Nog een onderdeel van migratie die een risicofactor vormt, 

is de psychische dynamiek van 'splitsing' (Ben Driss, R., 2014). Veel migranten beschikken over meerdere 

culturele repertoires; die van het land van oorsprong en die van het gastland. De meerderheid vindt een goed 

evenwicht tussen deze twee culturen. Ze bricoleren hun identiteit met verschillende eigenschappen en 

tradities van de twee culturen en gaan zo door het leven. Maar er is een minderheid die dit evenwicht niet 

vindt door zowel de interne als externe factoren. Voor deze groep komt de coherente identiteit niet op gang. 

Bv. een allochtone jongen leeft in de cultuur van het land van oorsprong thuis, krijgt een patriarchale 

opvoeding en daarmee veel macht als man. Buitenshuis leeft hij in een westerse cultuur en is zijn machtige 

positie verdwenen. Deze splitsing kan een bodem vormen voor de ontwikkeling van psychoses.  

Wat de behandeling nog moeilijker maakt voor vele hulpverleners is de cultuurspecifieke inhoud van de wanen 

zoals djinns en bezetenheidsverhalen. Eerst en vooral moet men er rekening mee houden dat niet iedereen die 

over djinns of over bezetenheid spreekt een psychoticus is. Hulpverleners moeten durven vragen naar de 

individuele betekenis die de patiënt hecht aan de djinns. Voor een goede diagnostiek is het belangrijk om te 

weten of het djinnverhaal coherent is, vanwaar de stemmen komen, en of de tijd- en ruimtebesef nog intact is. 

Een eenzijdige biomedische en medicamenteuze behandeling faalt vaak bij deze groep. Bij een behandeling 

moeten deze culturele- en migratiefactoren in het oog gehouden worden. 

Ben Driss, R. (December 27,2014). De kwestie van migratie en identiteit wordt steeds complexer. MO. 
http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-
driss 

Cantor-Graae,E. & Selten,JP (2005). Schizophrenia and migration: a meta-analysis and review. AM J 
PSYCHIATRY. 162(1),12-24. 

Kirkbride, J.B., Errazuriz, A., Croudace, T.J., Morgan C., Jackson,D., Boydell J., Murray R.M., Jones, P.B. (2012). 
Incidence of schizophrenia and other psychoses in England, 1950–2009: A systematic review and meta-
analyses. PLOS ONE.7(3). doi:10.1371/journal.pone.0031660 

World Health Organisation. (1974). Report of the International Pilot Study of Schizophrenia. Geneva. 

http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-driss
http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-driss
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ACTIVITEITEN IN 2014  

De twee pijlers van het Steunpunt 

Onderstaand schema is een weergave van de twee pijlers waaronder alle doelstellingen van het steunpunt zich 

vanaf 2014  situeren. We hebben dit jaar de pijler “netwerking” uit de tabel gezet omdat het Steunpunt 

netwerking niet als doel heeft. We doen nog altijd netwerking in Brussel en in Vlaanderen met de andere 

netwerken cultuursensitieve zorg en andere relevante actoren in de sector. Maar het is niet de bedoeling dat 

netwerking één van de pijlers blijft van het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg. 

 

 

 

Pijler Ondersteuning 

INTERVISIES 

Intervisiemomenten bieden medewerkers de kans om dieper in te gaan op vragen die ze hebben of problemen 

die ze ervaren in de omgang met een vluchteling of asielzoeker met vermoedelijke psychische problemen. 

Meer dan in een gewone cliëntbespreking krijgen medewerkers de kans om te werken aan hun persoonlijke 

professionele groei. Terwijl in een gewone cliëntbespreking vooral de cliënt centraal staat, wordt in een 

intervisiemoment de medewerker en zijn vraag centraal gesteld. Tijdens de intervisie bieden wij ruimte om 

onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf ingebracht worden. 

Aansluitend hierop kunnen er ook teksten ingebracht worden die de casussen verdiepen. 

Aanbod van intervisiegroepen in 2014: 

- Intervisiegroep voor kinderteams van CGG Brussel 

- Intervisiegroep voor Intercultureel Bemiddelaars van CGG Brussel 

- Intervisiegroep cultuursensitieve zorg voor 1elijns werkers 

Ondersteuning 

Intervisies 

Consults 

Vormingen 

Transculturele Ontmoetingen 

Blog 

Bibliotheek 

Expertiseontwikkeling 

Outreaching Medikuregem 

Migranten in Tijd en Ruimte 

Toegankelijkheid mensen in 
een precaire situatie 

Begeleiding studenten 
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- Intervisiegroep ELP Brussel 

- Intervisie Huis Der Gezinnen 

- Intervisie CGG Brussel deelwerking Oudergem 

- Intervisie Pag-asa 

- Intervisie Bilobahuis 

 

CONSULTS 

Consultvragen rond casussen komen vaak telefonisch, maar ook steeds meer via het contactformulier op onze 

blog. 

Aanbod consults naar de organisaties: 

- Thuiszorg Dienst Brussel 

- Hermes Plus Brussel 

- CAW Brussel 

- CGG Brussel 

- CLB Brussel 

Totaal aantal intervisiemomenten en casusbesprekingen in 2014: 22 

DE BASISVORMING 

In 2014 hebben we de reeds in 2013 ontwikkelde basisvorming verder uitgewerkt in een aantal 

vormingsmodules. Zo werden naast de inleiding cultuursensitieve zorg ook de modules transculturele 

casusanalyse, toegang tot zorg & verblijfsmogelijkheden voor mensen in een precaire verblijfssituatie en 

psychose in de migratiecontext uitgewerkt. Zie bijlage 1 voor de infofiches.  

 

VORMINGEN OP MAAT 

Volgende vormingen op maat gingen door in 2014:  

20/03: VUB, master psychologie: Inleiding tot CSZ (60 deelnemers) 

27/03: HIVSET Turnhout: Inleiding cultuursensitieve zorg 

23/05:  VIVO: Levensbeschouwing in de hulpverlening (60 deelnemers) 

25/03 en 20/05: Inleiding CSZ voor Huisartsen in Opleiding (24 deelnemers) 

04/09: Artizan: Inleiding cultuursensitieve zorg 

16/09: VVGG: Cultuursensitieve zorg: tussen ambacht en verbeelding (250 deelnemers) 

2/10: Erasmus Hogeschool Brussel: Inleiding CSZ (15 deelnemers) 

18/11: Antwerps Netwerk CSZ: Inleiding en casusanalyse cultuursensitieve zorg 

20/11: ROOII Kortrijk: inleiding cultuursensitieve zorg 
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24/11: KMI: ‘Voorbij de papieren’ (32 deelnemers) 

02/12: ROOII Oostende: inleiding cultuursensitieve zorg  

12/12: Colloqium ELP (80 deelnemers) 

16/12: Zorgnet Vlaanderen VDIP: psychose in de migratiecontext (21 deelnemers) 

 

TRANSCULTURELE ONTMOETINGEN 

Naast de vormingen op maat werd de reeks Transculturele ontmoetingen georganiseerd. De opzet  van deze 

reeks is om telkens iemand vanuit zijn of haar referentiekader naar cultuur en zorg te laten vertellen. Geen 

kant en klare oplossingen hier maar eerder uitwisselen van ideeën en ervaringen. De titel van de reeks slaat 

ook op de ontmoetingsmogelijkheid die geboden wordt tussen de deelnemers onderling.   

Deelnemende organisaties: CAW Archipel , CAW Mozaiëk, RISO Vlaams Brabant VZW, Minor Ndako, Merhaba, 

Sint-Jan Ziekenhuis, BWR, Pag-asa, OTA, TOPAZ, Vzw Livhing, PC –Transit, CAW Delta, ITER, ‘t Pasrel, 

Therapiecentrum Vilvoorde, Kruispunt Migratie Integratie,  Kind en Gezin, Foyer  vzw, Huis voor Gezondheid, 

Médecins du Monde, OC Alsemberg (Rode Kruis), UZ Brussel - Solentra vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 

WGC Medikuregem. 

Sprekers in 2014:  

- Patrick Luyten 

- Sophie Withaeckx 

- Katrien Decoster en Elvire Delwiche 

- Lucia Dehaene 

Zie de affiches in bijlage 2. 

Totaal aantal deelnemers:113 

DE BLOG CULTUURSENSITIEVE ZORG  

De blog www.cultuursensitievezorg.com  bereikte dit jaar een 550 tal volgers en geeft daarbij steeds meer 

vorm aan het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg als een ‘learning community’. Het accent op deze ‘learning 

community’ werd onrechtstreeks vergroot door expliciet nog vanuit twee pijlers te werken: ondersteuning en 

expertiseontwikkeling. De activiteiten van de pijler netwerking worden in de overblijvende twee pijlers 

geïntegreerd.  

In 2014 werden 33 blogberichten gepost gaande van aankondigingen van intervisies tot artikels en film- en 

boekentips. Hieronder volgt een selectie van de gepubliceerde berichten. Voor meer detail verwijzen we naar 

www.cultuursensitievezorg.com  

03/02: Adressenlijst van Brusselse anderstalige hulpverleners 

10/02: Filmtip: An episode in the life of an Iron picker 

17/02: Identiteit als werkwoord: Stuart Hall (1932-2014) 

20/02: video met interview Birsen Basar 

http://www.cultuursensitievezorg.com/
http://www.cultuursensitievezorg.com/
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25/04: Terug naar de ambacht van de hulpverlening 

30/04: Week van de mantelzorg 

21/05: video interview met Sophie Withaeckx 

26/05: 9ter: op de kruising tussen recht en hulpverlening 

06/06: Depressie en zelfdoding bij etnisch-culturele minderheden 

02/07: Video met interview Patrick Luyten 

11/07:  Aankondiging van nieuwe boeken en films in de bibliotheek 

08/08: Wat de ebolacrisis ons leert… 

23/09: Filmtip ‘Mama Irma’ 

17/10: Rusthuizen ende Moslim gemeenschap: een doorbroken taboe? 

24/10: Filmtip ‘The art of becoming’ 

03/12: ‘vaders en vadergroepen’ 

19/12: Intervisie cultuursensitieve zorg 

 

BIBLIOTHEEK 

Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg beschikt over een bibliotheek gespecialiseerd op het thema 

transculturele hulpverlening. 

Via de link http://bidoc.cgg-brussel.be/ kan men de boeken bekijken en een boek zoeken aan de hand van 

bepaalde termen of namen. De boeken moeten ter plaatse uitgeleend worden op het CGG Brussel deelwerking 

Houba. Er is ook de mogelijkheid om niet-uitleenbaar materiaal in te kijken en kopies te nemen, bv. van 

tijdschriften. Men mag de boeken 4 weken lang houden. Online verlengen is mogelijk via dezelfde link.  

We blijven de 6-delige classificatie behouden:  

 Antropologie (vooral medische antropologie) 

 Filosofie 

 Transculturele hulpverlening en transculturele diagnostiek 

 Etnografie 

 Trauma & vluchtelingen 

 Aging - ouderdom 

Het volgende materiaal werd in 2014 aangekocht:  

 Anzaldua, Gloria. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. Aunt Lute Books. 

 Augé, Marc.  Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Seuil: Librairie du XXIe 

siècle. 

 Ben Zakour, Mohammed. Yemma: stilleven van een Marokkaanse moeder. De Geus. 

http://bidoc.cgg-brussel.be/
http://mail.cgg-brussel.be/bidoc/bidoc0.htm
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 Agamben, Giorgio & Hardt, Michael (1993). The coming community. Out Of Bounds (Book 1). 

University Of Minnesota Press 

 Clastres, P. (1989).  Society against the state. Zone Books.   

 Clifford, J. (1988). The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. 

Harvard University Press. 

 Fabian, Thomas. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. Columbia University Press.  

 Martha van Endt-Meijling. Met nieuwe ogen: werkboek voor de ontwikkeling van de transculturele 

attitude. 4de herziene druk. Coutinho 

 Seeleman, C. & Suurmond J. (2005). Een arts van de wereld . Bohn Stafleu Van Loghum,  

 Shafak E. (2013). Huis van de vier winden. De Geus. 

 Taspinar, B. (2013). Moeders van de stilte: Drie vrouwen in een ander land. De Bezige Bij. 

 Wolffers, I., Van Der Kwaak, A., & Van Beelen, N. (2013). Culturele diversiteit in de gezondheidszorg, 

Coutinho uitgeverij. 

 

PIJLER EXPERTISE-ONTWIKKELING 

PROJECT EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN 

Naast de eerstelijnspsychologen (ELP) op wijkgezondheidscentrum (WGC) MediKuregem, wordt de ELP 

benadering ook in volgende huisartsenpraktijken toegepast: Huisartsenpraktijk Helix, Dokters van Jette, Dr. 

Yoshimi, Geneeskunde voor het Volk (GVHV) De Sleutel in Schaarbeek, WGC Renfort en WGC De Brug. Het 

steunpunt biedt hiervoor zowel procesmatig als inhoudelijk de ondersteuning.  

MIGRANTEN IN TIJD EN RUIMTE 

De tentoonstelling ‘Migranten in Tijd en Ruimte ‘ was in 2014 te bezichtigen in Dienstencentrum Aksent, CGG-

Brussel Ouderenteam en via het kofferproject van de Foyer. 

De tentoonstelling en de bijhorende documentaire ‘Migranten in Tijd en Ruimte’ kunnen nog steeds worden 

uitgeleend. Tijdens de tentoonstelling is er naast een algemene workshop over de documentaire ook  de 

mogelijkheid tot rondetafelgesprekken rond  thema’s die een rode draad vormen doorheen de narratieven en 

die een impact hebben op de hulpverlening aan ouderen: Afhankelijkheid en autonomie, Taal en migratie. 

TOEGANKELIJKHEID MENSEN IN EEN PRECAIRE SITUATIE 

Het sociaal werkveld wordt vaak geconfronteerd met een gebrekkige toegang en kwaliteit van hulpverlening 

aan ‘sans papiers’ die met mentale problemen te kampen hebben. Vanuit deze bezorgdheid contacteerden zij, 

in concreto vzw Pigment, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, dat deel uitmaakt van het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg. De opstart van psychologische en psychiatrische hulpverlening aan ‘sans-papiers’ wordt door 

zowel hulpverlener als patiënt als problematisch ervaren. De manier waarop er een therapeutische ruimte 

moet gecreëerd worden tussen beide is niet duidelijk. Dit verhindert een kwalitatieve hulpverlening die nefast 

blijkt te zijn zowel voor de mentale gezondheid van de ‘sans-papiers’ als voor beroepssatisfactie van de 

hulpverleners.  

In dit etnografisch onderzoek zijn we vooreerst op micro-niveau nagegaan op welke manier ‘sans papiers’ hun 

mentaal welzijn ervaren en wanneer en hoe ze toegang zoeken tot de klinische hulpverlening alsook de 

drempels die ze daarbij ervaren. Interpreteren zij hun mentale toestand eerder in termen van een individuele 

aangelegenheid of bedden zij de oorzaak en oplossing van hun mentale lijden in een bredere maatschappelijke 
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context? In hoeverre speelt de notie ‘ truth from the body’, als toegangspoort tot citizenship, mee om hun 

mentaal lijden als een individuele aangelegenheid te zien? Verder willen we , op meso-niveau, nagaan hoe een 

geestelijke gezondheidszorg zich ten opzichte van deze doelgroep organiseert. Vragen die wij daarbij verder 

hebben uitgediept zijn de mate waarin psychiaters of psychologen hun diagnose en behandeling als een 

neutrale bio-medische act of eerder als een politieke act van onder andere ‘bearing witness’ beschouwen? In 

hoeverre is een ‘truth from the body’ nog hanteerbaar als het over psychiatrische of psychologische problemen 

gaat? Wordt hier de verantwoordelijkheid van het leveren van de truth niet nog meer in de schoenen van de 

hulpverlener geschoven dan dat het bij fysisch zichtbare letsels het geval is? Op meso- en macro-niveau zijn we 

verder nagegaan in welke mate dragen termen als ‘sans papiers’ mee tot de perceptie van ‘alterity’ en 

‘community’ binnen de geestelijke gezondheidszorg.  

Dit onderzoek vond eind 2014 een vervolg in het project ‘Oog voor elkaar’ van de CERA Foundation. 

 

BEGELEIDING STUDENTEN 

Onze samenwerking met het hoger onderwijs in Brussel is gestegen in 2014, vermoedelijk als resultaat van 

onze verspreidingscampagne van onze kaarten. Zo hebben we in verschillende instellingen vormingen gegeven 

aan de studenten als gastdocenten (VUB, HIG, KHL, EHB…). Daarnaast hebben we laatstejaarsstudenten 

ondersteund als externe experten in hun eindwerken. Het gaat hier over een waaier van contacten: inhoudelijk 

begeleiden door regelmatig gesprekken te hebben; contacten zoeken voor studenten tijdens hun 

dataverzameling (deelnemers zoeken, zelf als deelnemer optreden…); bronnen van informatie zoeken (onze 

bibliotheek laten gebruiken, relevante artikels meegeven…). Daarnaast zijn we ook vaak gevraagd als externe 

begeleider om thesissen te evalueren.  

In 2014 hebben we ongeveer  15 studenten geholpen met hun eindwerken. Enkele hiervan zijn nog in hun 

thesisjaar en dus nog in begeleiding. Ze komen uit de volgende studierichtingen: master in psychologie, master 

in sociale agogiek, huisarts in opleiding, master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, 

banaba in de psychosociale gerontologie… 

De studenten vinden ons via de wetenschapswinkel en andere kanalen (via hun stagebegeleider, docenten, 

stageplekken...).  

Enkele voorbeelden van thema’s:  

 drop-out bij tweede generatie Turkse vrouwen in CGG 

 bekendheid van CGG bij de nieuwkomers in Brussel 

 narratieven over welzijn en hulp zoekgedrag bij kansarmen in Brussel 

 hulpverlenen in een niet-westers land 

 Islam en maatschappelijk werk. Hoe gaan maatschappelijk werkers met een moslimidentiteit om met 

seksualiteit binnen de jeugdhulpverlening 

 de good en bad practices in de toeloop naar een diagnose van depressieve stoornissen bij vrouwen 

van 25 tot 40 jaar van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen met een migratie-achtergrond 
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CONTACTGEGEVENS 

LOCATIE: 

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg 

CGG Brussel - Deelwerking Houba 

Houba de Strooperlaan  136 

1020 Brussel  

CONTACTPERSONEN 

Redouane Ben Driss 

Stefaan Plysier 

Berna Kalkan 

TELEFOON 

02/478.90.90 

E- MAIL 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

WEBSITE  

www.cultuursensitievezorg.com  

http://www.cgg-brussel.be/extra-aanbod/cultuursensitieve-zorg-_580.aspx 

 

PUBLICATIES 

Ben Driss, R. (15 oktober, 2014). Rusthuizen en de Moslim gemeenschap, een doorbroken taboe? 

http://issuu.com/brusselnieuws.be/docs/binder_bdw1446/1?e=1909715/9727401 

Ben Driss, R. (December 27, 2014). De kwestie van migratie en identiteit wordt steeds complexer. MO. 

http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-

driss 

Kalkan, B & Plysier, S. (Juni 2014). Ziek is in elke taal ziek. http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/ziek-is-in-

elke-taal-ziek 

Kalkan, B. (2014). Wat de ebolacrisis ons leert. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/140808-

opinie-BernaKalkan-ebola-cultuur-zorg 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
http://www.cultuursensitievezorg.com/
http://www.cgg-brussel.be/extra-aanbod/cultuursensitieve-zorg-_580.aspx
http://issuu.com/brusselnieuws.be/docs/binder_bdw1446/1?e=1909715/9727401
http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-driss
http://www.mo.be/interview/de-kwestie-van-migratie-en-identiteit-wordt-steeds-complexer-redouane-ben-driss
http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/ziek-is-in-elke-taal-ziek
http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/ziek-is-in-elke-taal-ziek
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/140808-opinie-BernaKalkan-ebola-cultuur-zorg
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/140808-opinie-BernaKalkan-ebola-cultuur-zorg
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BIJLAGEN 

Bijlage 1. Infofiches van de vormingsmodules 

VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE INLEIDING 

 

PROGRAMMA 

 Vaak gebruikte begrippen zoals cultuur, etniciteit, nationaliteit, ras worden gedefinieerd 

 Impact van cultuur op mentaal lijden wordt besproken 

 Migratiedynamieken en migratieprocessen worden benoemd 

 De stappen naar een cultuursensitieve(re) zorg worden uitgelegd 

 Aspecten zoals taalgebruik, werken met tolken, culturele- overdracht en tegenoverdracht, plaats van 

culturele kennis in de hulpverlening worden toegelicht 

 Er wordt stilgestaan bij wat men ‘cultuursensitieve houding’ noemt 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 cultuur door een dynamisch en genuanceerd blik zien 

 de eerste stappen zetten om je cultuurgevoeligheid te bevorderen 

DOELGROEP 

Hulpverleners 

WERKVORMEN  

 Powerpoint presentatie 

 Videofragmenten 

MAXIMUM AANTAL 

12 

LESGEVERS 

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog 

Stefaan Plysier, klinisch psycholoog 

Berna Kalkan, klinisch psycholoog 

 

 

PLAATS 

De Kriekelaar 

Gallaitstraat 86 

1030 Brussel 

(15 min te voet van het station Brussel 

Noord)

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

Per organisatie: 125 € 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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MODULE CASUSANALYSE 

PROGRAMMA 

 De leerstof uit de inleiding wordt op de praktijk gezet 

 Culturele overdracht wordt geanalyseerd 

 Impact van cultuur en migratie worden benoemd 

 De betekeniskader van de hulpvrager en de hulpverlener worden toegelicht 

 De houding van de therapeut in kwestie wordt beschreven 

 De prioriteit wordt gegeven aan de casussen die de deelnemers zelf meebrengen. Indien er tijd 

overblijft, wordt een vaste casus geanalyseerd 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 Een casus uit een transculturele kijk bekijken 

 Over eigen handelen reflecteren als hulpverlener  

DOELGROEP 

Hulpverleners 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Casusvoorbeelden 

 Discussie & interactie  

MAXIMUM AANTAL 

12 

LESGEVERS  

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog 

Stefaan Plysier, klinisch psycholoog 

Berna Kalkan, klinisch psycholoog  

 

 

 

 

 

 

PLAATS 

Af te spreken 

 
DUUR 

2-3 uur 

 
PRIJS 

Af te spreken 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be


19 
 

MODULE TOEGANG TOT ZORG EN VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN  

VOOR MENSEN IN EEN PRECAIRE VERBLIJFSSITUATIE 

 

PROGRAMMA 

 Toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie wordt uitgelegd 

 De rechten van de mensen met een precair verblijf tot de reguliere zorg wordt voorgesteld 

 Mogelijkheden van de tussenkomst van OCMW, Fedasil en ziekteverzekering en hoe deze in gang 

zetten worden uitgelegd 

 Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de mogelijkheden van toegang tot psychische zorg 

 Vragen en pauze 

 Verblijfsmogelijkheden met een medische problematiek en 9ter worden toegelicht 

 Uitstel van vertrek, terugkeer en toekomstoriëntering worden besproken 

 Vragen en einde 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 je cliënten in een precair verblijfsstatuut beter verwijzen naar geschikte gezondheidszorg 

 je cliënten en patiënten helpen in hun procedure medische regularisatie 

 je cliënten met een precair verblijfsstatuut informeren over de mogelijkheden van verblijf en 

terugkeer 

DOELGROEP 

Hulpverleners die mensen met een precair verblijfsstatuut  

(zouden) begeleiden 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Groepsdiscussie 

 Casusvoorbeelden 

MAXIMUM AANTAL 

10 

LESGEVERS    

Veerle Evenepoel, Medimmigrant 

Fien Vanhees, Medimmigrant                

 

PLAATS 

 

CGG Brussel 

Vaartstraat 65 

1000 Brussel

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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MODULE PSYCHOSE IN DE MIGRATIECONTEXT 

PROGRAMMA 

 De link tussen migratie en psychose wordt uitgelegd 

 De redenen van verhoogde prevalentie van psychose bij allochtone bevolking worden besproken 

 Recent onderzoek over de verklaringsmodellen, prevalentie en de behandeling van psychose bij 

allochtonen wordt toegelicht 

 Verschillende types van allochtone psychotici worden gepresenteerd aan de hand van 

casusvoorbeelden 

 Fenomenen zoals djinns, demonen, magie en boze oog worden uitgelegd 

 Bepaalde tips rond het diagnosticeren van allochtone psychotici en de behandeling ervan worden mee 

gegeven 

 Fenomenen zoals “therapeutisch huwelijk” en “teruggaan naar het herkomstland” worden 

geïntroduceerd 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 begrijpen waarom psychose bij bepaalde migrantengroepen vaker voorkomt 

 verklaringsmodellen van psychose bij verschillende culturen benoemen en ermee omgaan als 

hulpverlener met een Westerse verklaringsmodel 

DOELGROEP 

Hulpverleners die in contact (zouden) komen met psychotici 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Casusvoorbeelden 

 Interactie 

MAXIMUM AANTAL 

20 

LESGEVERS   

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog                                                              

PLAATS 

 

CGG Brussel 

Deelwerking Houba 

Houba De Strooperlaan 136 

1020 Laken Brussel 

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be


Bijlage 2. Affiches van de Transculturele Ontmoetingen in 2014 
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