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O

interculturele ggz

‘Etnische matching tussen cliënt en 
hulpverlener is niet noodzakelijk’

Officieel heet je ‘allochtoon’ als een van je ouders in een niet

westers land is geboren. Gzpsycholoog Emel Özbek, sinds 2009 

in opleiding tot klinisch psycholoog bij GGzE, weet er alles van. 

Haar vader kwamen in de jaren zeventig als gastarbeider vanuit 

Turkije naar Nederland. Later sloot zij met haar moeder aan. 

Hoewel Emel in Nederland opgroeide, bleef Turkije dichtbij. 

‘Zelfs al ben je hier geboren en getogen, je krijgt toch de migra

tiegeschiedenis van je ouders mee. Dat kan stress geven. Mijn 

moeder had ontzettende heimwee, ze vond het hier nat en koud, 

sprak de taal niet, voelde zich een tweederangsburger. Als kind 

ben je daar getuige van, je wordt er onwillekeurig bij betrokken. 

Vergelijk de tweede generatie oorlogsslachtoffers: zij hebben zelf 

ook de oorlog niet meegemaakt, maar het feit dat hun ouders dat 

wel hebben, drukt een stempel op hun leven.’

Bewust van je vooroordelen
Geen wonder dat Özbek zich interesseert voor de interculturele 

ggz. Maar ze plaatst er meteen een kanttekening bij: ‘Alle therapie 

is intercultureel. Ook binnen autochtonen heb je subculturen. 

Je kunt te maken krijgen met mensen die streng gereformeerd 

zijn, met mensen die op een boerderij zijn opgegroeid of die in 

de krakerscène zitten. Net zo goed als mensen op het platteland 

in OostTurkije heel anders opgroeien dan mensen in Istanbul. 

Waar het om gaat is dat je je voor een andere cultuur of subcul

tuur kunt openstellen. In elke therapie moet je empathisch 

kunnen zijn, op de hoogte zijn van de leefwereld van je cliënt 

en je kunnen inleven. Ook is het van belang om te weten wat je 

eigen waarden en normen zijn. Maar je moet je ook bewust zijn 

van je vooroordelen, daar eerlijk over zijn en durven toegeven 

dat je iets niet weet.’

Op de afdeling waar ze nu werkt, komt ze nauwelijks in aanra

king met cliënten van nietwesterse komaf. Dat was bij Altrecht 

in Utrecht, waar ze eerder werkte, wel anders. Daar participeerde 

ze in een reintegratieproject van de gemeente en zag ze een hoop 

allochtone cliënten aan zich voorbijtrekken. Als gzpsycholoog

inopleiding had ze, samen met een Turkse collega, al een groep 

opgezet voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. En nu ze met de 

KPopleiding bezig is, doet ze onderzoek naar de instroom van 

allochtone jongvolwassenen in de ggz.

Het bloed kruipt kennelijk toch waar het niet gaan kan. Want 

al groeide ze in Nederland op, Özbek werd regelmatig met 

haar Turkse achtergrond geconfronteerd. ‘Mijn oma slaat mijn 

ouders er nog steeds mee om de oren dat ze niet zijn terugge

keerd, zoals eigenlijk de bedoeling was. Zeker in het begin stelde 

ze mij ook een hoop kritische vragen als we in Turkije op bezoek 

waren. Eet je daar varkensvlees? Bidt je moeder wel genoeg? Mijn 

oma was voortdurend bezig te checken of wij niet te veel aan 

het verwesteren waren. Spreek je nog wel goed genoeg Turks? 

Check! Ga je nog wel naar de moskee? Check! Je kunt als kind 

echt tussen twee culturen in zitten.’

Eigen identiteit ontwikkelen
En dat kan een hoop stress geven, is Özbeks overtuiging. ‘Het 

is voor jongeren sowieso al een enorme opgave om een eigen 

identiteit te ontwikkelen. Als je dan ook nog een andere cultu

rele achtergrond hebt, moet je je een weg zien te banen tussen 

die achtergrond en de omgeving waarin je leeft. Dat hoeft 

niet negatief uit te pakken – sterker nog, sommige jongeren 

vinden het zelfs een verrijking om tussen twee culturen in op 

te groeien – maar het kan wel. Stel, je bent een jong islami

tisch meisje dat alleen met een hoofddoek om naar buiten wil. 

Je school zul je nog wel kunnen afmaken, maar daarna? Krijg 

je de baan die je wilt als je een hoofddoek draagt? Of stel dat 

je homoseksueel bent. In veel nietwesterse culturen wordt 

homoseksualiteit gezien als een zonde, of een ziekte waar je 

ze	zou	er	niet	aan	moeten	denken	om	uitsluitend	

Turkse	cliënten	te	behandelen.	‘Ik	vind	het	juist	leuk	

om	met	heel	verschillende	mensen	in	aanraking	te	

komen’,	zegt	klinisch-psycholoog-in-opleiding	Emel	

Özbek.	‘Bovendien	is	het	een	misvatting	te	denken	

dat	je	als	psycholoog	van	Turkse	komaf	automatisch	

een	klik	hebt	met	alle	Turken.	Binnen	één	etnische	

groep	kunnen	net	zo	goed	verschillen	bestaan	als	

tussen	groepen.	Het	gaat	erom	dat	je	daar	oog	voor	

hebt.’	

iris dijkstra, wetenschapsjournalist

I N T E R V I E W

‘ i n  e l k e  t H e r a p i e  m o e t  j e  e m p a t H i s c H 

k u n n e n  Z i j n ,  o p  d e  H o o G t e  Z i j n 

v a n  d e  l e e f w e r e l d  v a n  j e  c l i ë n t 

e n  j e  k u n n e n  i n l e v e n ’ 



GZ-PSYCHOLOGIE 7 n NOVEMBER 2011 7

van moet zien te genezen. Nu is het voor iedereen moeilijk om 

uit de kast te komen, maar in Nederland is het in elk geval 

geen taboeonderwerp. Dat is het in veel nietwesterse culturen 

wel. En dat maakt het voor homoseksuele allochtone jongeren 

extra moeilijk.’ 

Toch zoeken allochtone jongeren zelden hun heil in de ggz. 

Vandaar dat Özbek een onderzoek startte naar de motieven 

van allochtone jongvolwassenen om al dan niet bij de ggz 

aan te kloppen. ‘Ik wil weten waarom die instroom te wensen 

over laat. Speelt schaamte een rol bijvoorbeeld? Vinden ze het 

stigmatiserend? In het algemeen zoeken jongvolwassenen niet 

gauw hulp in de ggz, maar allochtone jongeren al helemaal 

niet.’

Dat zou ook wel eens met een verschil in betekenisgeving te 

maken kunnen hebben. Om je bij de ggz te melden, moet je 

immers het idee hebben dat je klachten een psychische oorzaak 

hebben en dat je in de ggz op de juiste plaats bent. Bepaald geen 

vanzelfsprekendheid, zegt Özbek. ‘In Nederland hanteren wij 

westerse verklaringsmodellen. Wij interpreteren symptomen als 

tekenen van ziekte; allochtone cliënten kunnen ze zien als een 

vloek die over hen is uitgesproken, of als een straf waarvoor ze 

moeten boeten. Ze hanteren dan dus een ander verklaringsmo

del. En dan zoeken ze hun heil eerder bij een gebedsgenezer of 

een bonuman.’

Ook de gang van zaken in de Nederlandse gezondheidszorg kan 

de gang naar de ggz belemmeren. ‘Eerstegeneratieallochtonen 

en vluchtelingen weten niet altijd hoe de ggz werkt. Ze begrij

pen niet altijd waarom er eerst een intake plaatsvindt en zij niet 

meteen naar een specialist kunnen bijvoorbeeld. Ook met het 

fenomeen ‘huisarts’ is niet iedereen bekend. Het zou best kunnen 

dat ook allochtone jongeren niet goed weten waar ze met hun 
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Emel Özbek: ‘Wij interpreteren symptomen als tekenen van ziekte; allochtone cliënten kunnen ze zien als een vloek die over hen is uitgesproken, of als een straf waarvoor ze moeten 
boeten. Ze hanteren dan dus een ander verklaringsmodel. En dan zoeken ze hun heil eerder bij een gebedsgenezer of een bonuman.’
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problemen naar toe moeten. Of dat zij niet op de hoogte zijn van 

de mogelijkheden die een ggzinstelling biedt.’ 

Pretherapie 
Belandt een allochtone cliënt toch in de ggz, dan is het zaak om 

eerst tot overeenstemming te komen omtrent de oorzaak van de 

problemen en de behandeling die hierbij zou kunnen helpen. 

‘Een veelgehoorde klacht van hulpverleners is dat allochtonen 

vaak somatiseren, en dat de behandeling hierdoor stagneert. 

Maar ik denk dat somatisatie helemaal geen stagnatie hoeft in 

te houden. Kijk, iemand die somatiseert, heeft het idee dat er 

lichamelijk iets met hem aan de hand is. Die wil gewoon dat 

een dokter hem van zijn buikpijn of zijn hoofdpijn af helpt, en 

gelooft er niks van dat zijn klachten misschien een psychische 

oorzaak hebben. Natuurlijk moet een lichamelijke oorzaak eerst 

worden uitgesloten. Maar als blijkt dat er fysiek niets mis is, is 

het zaak om samen met de cliënt een acceptabele verklaring te 

zoeken. Je moet als hulpverlener echt proberen open te staan 

voor het verklaringsmodel van de cliënt. Zo voelt die zich serieus 

genomen.’

Eigenlijk moet je met sommige cliënten dus een soort prethera

pie aangaan, vindt Özbek. ‘Je zult toch eerst samen tot een accep

tabele verklaring van de klachten moeten komen. Als je meteen 

je eigen ideeën naar voren schuift, heb je een grote kans dat de 

cliënt het voor gezien houdt. Ik denk dat je het beter over de 

boeg kunt gooien van ‘Je hebt van alles geprobeerd om ervan 

af te komen, maar het werkt niet. Zullen we eens kijken of het 

je helpt als je probeert anders tegen je klachten aan te kijken?”

Zo’n 17 procent van de cliënten in de ggz is volgens Özbek van 

allochtone afkomst. Uiteraard zijn er grote regionale verschil

len. Toch vindt ze het raar dat ze tijdens de gzopleiding bij de 

RINOZuid weinig onderwijs over interculturele hulpverlening 

heeft gehad. ‘Bijna alles wat je krijgt op het gebied van diagnos

tiek en casuïstiek gaat over westerse cliënten.’

En dat is jammer, want je moet als hulpverlener allochtone 

cliënten soms echt anders benaderen, is haar overtuiging. 

‘Ik denk dat je bij een intake meer oog moet hebben voor 

de culturele achtergrond en de context waarin zich klachten 

voordoen.’ Daarnaast raadt ze aan om meer tijd uit te trekken 

voor psychoeducatie. ‘Wij denken heel westers, alle theorieën 

zijn westers georiënteerd. Dat moet je je blijven realiseren als 

je werkt met mensen uit nietwesterse culturen. Je moet de tijd 

nemen om te horen hoe zij tegen hun klachten aankijken en 

hen uit te leggen wat jouw visie erop is. Dat kun je makkelijk 

vergeten, omdat dat westerse verklaringsmodel voor ons zo 

vanzelfsprekend is.’ 

‘Etnische matching’
Vindt Özbek dat allochtone hulpverleners beter dan autochtone 

in staat zijn allochtone cliënten te helpen? ‘Nee, niet per se. Ik 

denk dat ‘etnische matching’ tussen cliënt en hulpverlener niet 

noodzakelijk is om mensen te kunnen behandelen. Trouwens, 

wat is eigenlijk etnische matching? Binnen één etnische groep 

kunnen net zo goed verschillen bestaan als tussen groepen. 

Bovendien, niet elke cliënt wil worden geholpen door iemand 

uit zijn eigen cultuur. Het kan ook te dichtbij komen. Mensen 

kunnen dan bang zijn dat hun verhaal in de kleine gemeenschap 

waarin ze leven bekend wordt. Etnische matching kan dus soms 

zelfs ongewenst zijn.’

Toch snapt ze dat in sommige centra wel naar etnische matching 

wordt gestreefd. ‘Hoop dat een behandeling zal helpen bepaalt 

mede het slagen van een therapie. Als je die hoop kunt verster

ken door etnische matching, is dat prima. Ik denk bijvoorbeeld 

dat het goed kan werken bij vluchtelingen, zeker als die zich erg 

bedreigd voelen. Met etnische matching kun je ze net wat meer 

veiligheid bieden. Ook voor allochtonen die geen Nederlands 

spreken is etnische matching een uitkomst omdat je dan geen 

taalbarrière hebt. Werken met tolken is bepaald niet ideaal. 

Collega’s van me werken nog liever met handen en voeten, en 

met Google Translate, dan dat ze een tolk inzetten.’ 

Özbek zou dan ook graag zien dat alle afdelingen in elk geval één 

allochtone hulpverlener zouden hebben. ‘Afdelingen moeten 

de samenleving beter weerspiegelen. Maar, ik geef toe, dat is 

nog niet zo makkelijk te realiseren. Bovendien zouden dan ook 

andere subgroepen in teams vertegenwoordigd moeten zijn: 

streng gelovigen, homoseksuelen, noem maar op. Dat is natuur

lijk niet haalbaar.’ 

Daar komt nog bij dat er ook een gevaar schuilt in het willen 

matchen met cliënten. ‘Het wordt daardoor verleidelijk om 

cliënten door te verwijzen onder het mom van ‘die cultuur 

of subcultuur ken ik niet, laat een ander dat maar doen’. Het 

ontslaat je van de plicht je als hulpverlener zelf in andere cultu

ren te verdiepen. En als de ggz ergens behoefte aan heeft, dan is 

het juist aan cultuursensitieve hulpverleners.’ n

Emel Özbek
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haar	oproep	op	pagina	5.
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