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(CULTUUR)SENSITIVITEIT
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(Cultuur)sensitiviteit

“de	mogelijkheid	om	begrip	te	hebben	
en	te	werken	met	cliënten	wiens	
waarden,	overtuigingen	en	geschiedenis	
(duidelijk)	verschillend	zijn	dan	die	van	
onszelf	[…]”

(Culturele)	sensitiviteit

kennis

vaardigheden

prof. gedrag
‘awareness’

caleidoscoop ijsberg communicatiekompas
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Wie	vindt	dit	een	diverse	groep?

Wie	vindt	dit	geen	diverse	groep?

•Wie	is	er	hulpverlener	?	Wie	is	er	
arts/psycholoog/verpleegkundige/orthopedagoog/	
leerkracht/	….
•Wie	is	er	man?	Wie	is	er	vrouw?	X	?
•Wie	heeft	er	kinderen	?	Wie	heeft	er	geen	kinderen	?	
Wie	heeft	kleinkinderen	?	Wie	woont	er	bij	zijn/haar	
ouders?	
•Wie	is	er	van	Belgische	afkomst?		Wie	niet?
•Wie	heeft	er	een	handicap	?	Een	specifiek	talent?		
•Wie	is	er	gelovig?	Practiserend?	
•Wie	beschouwt	zichzelf	van	hoge	klasse	/lage	klasse	
/middenklasse?
•Wie	is	er	homoseksueel/heteroseksueel/biseksueel?	

Caleidoscoop

• Sekse
• Seksuele	geaardheid
• Ethniciteit
• Religie
• Socialisatie
• Klasse
• Levensfase
• Talent/handicap	
• ….

->	kruispuntdenken
->	dynamisch

=>	Identiteit =	multidimensioneel



11/17/17

4

Ijsberg

Like an iceberg, nine-tenths of culture is out of conscious awareness.
This ‘hidden’ part of culture has been termed ‘deep’ culture

Festivals      Clothing      Music      Food         Literature      Language   Rituals

Beliefs          Values       Unconscious Rules            Assumptions          Definition of Sin

Patterns of Relations          Ethics            Group vs individual              Leadership

Conceptions of Justice           Ordering of Time                  Nature of Friendship 

Notions of Family    Decision-Making    Space     Ways of handling Emotions

Festivals					language								food						rituals										literature								clothing							music	

Communicatiekompas

- Zowel oog hebben
voor ik/jij-perspectief
(ijsberg)

- Omgaan met	grenzen
- Op	sensitieve manier
bruggen bouwen

(E.Maex)
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CULTURELE	PSYCHIATRIE

Culturele psychiatrie
Cultuur is	een complex	begrip,	het	is	de	sociale matrix	waarin
menselijke handelingen,	verhoudingen en ervaringen zijn ingebed
en betekenis krijgen (Rousseau,	2002).

Culturele psychiatrie is	“het	begrijpen en in	kaart brengen van	de	
impact	van	cultuur op	geestelijke gezondheid”		(Kirmayer,	2000).

Culturele psychiatrie

•Ontstaat door	Kraeplins reis	naar Java		(1905)
-Are	there	forms	of	mental	illness	unique	to	specific	
cultures?	
- To	what	extent	is	the	expression	of	mental	illness	
shaped	by	social	and	cultural	factors ?

Comparative cross-cultural	study	of	
the	form	and	prevalence	of	
psychiatric	disorders

Cultural	critique	of	psychiatric	
theory	and	practice

Study	of	migrant	populations	and	
cultural	variations in	illness	

(Kirmayer,	2000)
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Cultuur	en	‘ziekte-gezondheidʼ

• Ziekteverklaringen	(Kleinman,	1980)
• Illness:	perspectief	cliënt

Disease:	perspectief	hulpverlener
Sickness:	impact	maatschappij

=>			 Kloof	tussen	cliënt	en	hulpverlener groter				
naarmate	de	perspectieven verschillen
(Kleinman,	1995)

Cultuur en ‘ziekte-gezondheid’
Ideals	of	mental	health (Fernando,	2002)

•Eastern Western
-Integration-Harmony Self-sufficiency

Between	person	and	environment
Between	families
Within	societies
In	relation	to	spiritual	values

-Social	integration Personal	autonomy
-Balanced	functioning Efficiency
-Protection	and	caring Self-Esteem

Culturele psychiatrie:	uitdagingen

• Interactie van	psychopathologische processen en	culturele factoren
in	onstaan en	verloop van	pathologieën
->	 Interdisciplinair onderzoek cfr culturele neuroscience,	

neuro-anthropology	
•Cross-culturele toepasbaarheid qua	gebruik psychofarmaca,	
therapievormen,	…
• Omgaanmet	culturele hybriditeit
• Cultuursensiviteit in	de	hulpverlening



11/17/17

7

IN	DE	PRAKTIJK

In	de	praktijk
• Besef	dat	er	een	spectrum	van	variaties	is	binnen	een	
culturele	groep
•Wees	je	bewust van	je	eigen culturele identiteit en
bias	
• Probeer	een	probleemdefinitie	en	therapievoorstel	te	
doen	die	betekenis	hebben	voor	cliënt,	familie	en	
clinicus
•Mobiliseer	cliënt,	familie	en	gemeenschap	om	hun	
expertise	te	delen	en	zo	bepaalde	problemen	beter	
te	kaderen
•Werken	met	tolken	
• Bevestig	de	voordelen	van	verschillende	
perspectieven	en	verscheidene	referentiekaders;	
probeer	niet	met	een	enkele	absolute	oplossing	voor	
de	dag	te	komen

Culturele Formulering

• Bijlage in DSM-5 om culturele dimensies van een klinisch assessment
te bevatten
• De Culturele Formulering beoogt een culturele analyse die de
persoonlijke ervaringen van de cliënten en zijn verbondenheid met
zijn culturele referentiegroep beschrijft (Borra, 2002).
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Culturele Formulering

1) Culturele identiteit
2) Culturele conceptualisatie van	lijdensdruk
3) Psychosociale stressfactoren en	culturele kenmerken van	

kwetsbaarheid en	veerkracht
4) Culturele kenmerken van	de	relatie tussen betrokkene en	clinicus

Zie DSM-5
www.cultureelinterview.nl

In	de	praktijk

• Op	creatieve manieren bruggen bouwen
- met	cliënt
- ingebed in	maatschappij

• Ruimte voor (zelf)reflectie:	
- tijd nemen
- in	team/supervisie/intervisie
- cultural	consultation:	Encountering	the	Other	in	Mental	Healthcare	
(Kirmayer,	2016)

Sesam:	superdiverse kinderboeken
'Kinderen hebben behoefte aan zowel 
spiegels als ramen. Veel gekleurde kinderen
zien de wereld alleen via ramen en zij 

hebben spiegels nodig. 
Andere kinderen zien alleen spiegels en zij
moeten de wereld ook door ramen leren zien.’ 
(Sharron McElmeel)
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Conclusie
Werken met	een diversiteit van	mensen is	een blijvende
zoektocht waarvoor geen pasklare handleiding bestaat
• bruggen bouwen op	creatieve manieren
• iedere ontmoeting is	een (transculturele)	ontmoeting
• sensitief bevragen is	een belangrijke rode	draad in	dit proces

• Met	(cultuur)sensitieve bril kijken naar ‘ziekte-gezondheid’
• Oog hebben voor een dynamisch concept	van	multidimensionele
identiteiten (caleidoscopia)
• ‘Bewustzijn’	van	je	eigen identiteit,	vooroordelen als hulpverlener
(ijsberg)
• Omgaanmet	‘grenzen’	van	jezelf en de	ander
(communicatiekompas)
• Gebruik cultural	formulation	als leidraad in	de	praktijk

BELEVING	

The	arrival	(Shaun	Tan,	2007)

Met	dank

winny.ang@tverhaal.be
Website	Fatinha Ramos:	
fatinha.com


