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Voorwoord 

 

Armoede, illegaliteit, huiselijk geweld, discriminatie, chronische ziektes en heimwee….. Dit 

zijn slechts enkele van de talrijke problemen die ik tegenkwam in de Ghanese gemeenschap in 

Amsterdam. Meer dan eens hebben er tranen gestroomd bij mijn informanten tijdens de 

interviews als zij vertelden over hun ervaringen in de gezondheidszorg of over hun andere 

problemen. Ook had ik zelf af en toe moeite om het droog te houden. Ik ben mijn Ghanese 

informanten dankbaar voor de blik die ze mij hebben gegund in hun leven en soms heftige 

ervaringen met ziekte. Ondanks het verdriet en de pijn klonk daar gelukkig ook veel positiefs 

in door. Ik heb Ghanezen leren kennen als hartelijke en muzikale mensen, die niet te beroerd 

zijn om er een feestje van te maken in de kerk. Ze hebben veel doorzettingsvermogen en een 

grote werkmoraal, vastbesloten om er iets van te maken hier in Nederland. Het zijn 

intelligente en devote mensen, die graag en gepassioneerd vertellen over hun leven en hun 

geloof. Experts op het gebied van leven tussen of in twee culturen, zijn ze niet bang 

beslissingen te nemen, al lijkt het er voor de buitenwereld (lees: Nederlanders) vaak op dat ze 

te bescheiden zijn. Onder deze oppervlakte zitten echter liefdevolle, warme en interessante 

mensen. Absoluut de moeite waard om te leren kennen! 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

‘Artsen moeten […] hun attitude veranderen. Ze werken in een multiculturele samenleving en 

moeten veel meer openstaan voor de culturele achtergrond van hun patiënten. Die durven dan 

ook eerlijker en opener te zijn. Artsen moeten hun patiënten serieus nemen en de tijd nemen 

om iets van hen te weten te komen. Wanneer zij meer weten over wat hun patiënten bezig 

houdt en wat hun achtergrond is, daar kennis van hebben en een open attitude laten zien, dan 

vertellen de mensen vanzelf meer. Artsen moeten dus ook openstaan voor de alternatieve 

geneeswijzen die mensen gebruiken en daar serieus naar luisteren zonder te oordelen. Anders 

verzwijgen mensen het en durven ze niet te zeggen wat ze echt denken. Ik denk dat ze sowieso 

niet altijd zeggen wat hun precies bezighoudt, omdat ze daar bijvoorbeeld meer ruimte voor 

vinden in de kerk.’ 

 

Bovenstaande uitspraak is van Eko Lamptey, psychiatrisch verpleegkundige bij AMC de 

Meren in Amsterdam. Eko is van Ghanese afkomst en doet een beroep op de Nederlandse 

gezondheidsprofessionals, die ervoor kunnen zorgen dat de gezondheidszorg voor mensen 

met een allochtone achtergrond verbetert. Er zijn namelijk veel problemen in de Nederlandse 

gezondheidszorg, die worden veroorzaakt door culturele verschillen tussen zorgvrager en 

zorggever (van Bekkum e.a. 1996; Boahene et al. 2000; van Dijk 1989; Harmsen et al. 2003; 

Kraan 2001; Yebei 2000). Deze problemen liggen vooral op het gebied van de interculturele 

communicatie (van Eechoud & Raiss 2007; Hoffmann & Öğûnç-Serap 1996; Hofstede 1991; 

Scharwächter 2008).  

In Nederland wordt er op politiek -en beleidsniveau veel nadruk gelegd op de eigen 

verantwoordelijkheid van migranten om zich aan te passen, zodat zij adequaat gebruik 

kunnen maken van de voorzieningen waar je als burger recht op hebt. Echter, ondanks 

integratie en aanpassing, zullen mensen bij kwetsbare momenten zoals ziekte altijd 

teruggrijpen op wat zij van nature van huis uit gewend bent (Scharwächter 2008). Wanneer 

artsen en andere hulpverleners geen inzicht hebben in deze culturele achtergrond van hun 

patiënten en ook niet de tijd en aandacht nemen om zich hierin te verdiepen, zal het tot stand 

brengen van een adequate hulpverlening een moeizaam proces zijn. De 

gezondheidsprofessionals in het Emma Kinderziekenhuis AMC hebben zelf te kennen 

gegeven dat zij meer inzicht willen hebben in de culturele gebruiken omtrent ziekte van hun 

Ghanese patiëntengroep. Daarom heb ik een onderzoek gedaan naar de cultuurspecifieke 

ziektebeleving van Ghanese migranten in Amsterdam. 
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Ook vanuit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er behoefte is aan meer concrete 

inzichten en kennis over migrantenculturen. Zo stelt van Dijk (1989) dat kennis van de 

culturele achtergrond van patiënten wellicht onontbeerlijk is voor een adequate hulpverlening, 

maar dat het daarbij niet gaat om wat bepaalde cultuuridealen in het land van herkomst zijn. 

Culturen zijn namelijk aan verandering onderhevig en wanneer migranten in een nieuwe 

omgeving komen, zal hun cultuur zich gedeeltelijk aanpassen aan de daar heersende 

opvattingen en gebruiken: er vindt een proces van acculturatie plaats. Voor 

gezondheidsprofessionals is het dus belangrijk om te weten wat de betekenis en lading zijn 

die de migrantensituatie aan culturele inzichten, leefwijze, gedragsregels en gewoontes geeft. 

Ook ziektegedrag en –beleving zullen immers veranderen. Van Dijk (1989) is van mening dat 

de literatuur nog onvoldoende melding maakt van veranderingen in ziekteconcepten en -

gedrag onder invloed van het migrantenbestaan. Hij stelt dat verschillende antropologen wel 

aangeven dat culturen veranderen, maar vervolgens niet concretiseren wat dat betekent voor 

de beleving en het gedrag van migranten ten aanzien van ziekte. Dat is wat ik in dit 

onderzoek wel tracht te doen. Ik wil concreet aangeven hoe de cultuurspecifieke 

ziektebeleving van Ghanese migranten er in Nederland uit is gaan zien, zodat de 

gezondheidszorg aan deze patiëntengroep verbeterd kan worden. De verkregen inzichten 

kunnen bijdragen aan een beter begrip voor de belevingswereld van Ghanese patiënten. In het 

verlengde daarvan zal ik zichtbaar maken welke rol cultuur precies speelt bij ziektebeleving. 

 

Vraagstelling 

Ik richt me in dit onderzoek op de centrale vraag hoe de cultuurspecifieke ziektebeleving van 

Ghanese migranten in Nederland eruit ziet en welke betekenis deze ziektebeleving heeft voor 

de communicatie met gezondheidsprofessionals. Een goede geneeswijze staat of valt namelijk 

met effectieve en adequate communicatie. Communicatieproblemen vanwege culturele 

verschillen zijn in de Nederlandse gezondheidszorg echter dagelijkse praktijk. 

Inzicht in de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten wordt verkregen 

door in eerste instantie te kijken hoe ziektebeleving cultureel bepaald wordt (hoofdstuk 2). 

Verschillende theorieën geven een verklaring voor de verscheidene manieren waarop in 

culturen wordt omgegaan met ziekte en gezondheid (Hahn 1995). In de 

environmental/evolutionary theory (Alland 1970; Brown 1998; Hahn 1995; Wellin 1977 in 

van der Geest & Rienks 1998) ligt de nadruk op de fysieke leefomgeving en de menselijke 

aanpassing daaraan als beslissende factoren bij ziekte en gezondheid. In de political/economic 

theory (Hahn 1995; Johnson & Sargent 1990; Singer 1995) gaat het om economische 
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organisatie en de strijdende relaties van macht als principiële krachten die ziekte en 

gezondheid bepalen. In de cultural theory (Hahn 1995; Wellin 1977 in van der Geest & 

Rienks 1998) tot slot gaat het om cultuur als de doorslaggevende factor bij ziektebeleving, 

waarbij ziektebeleving gedefinieerd wordt als de manier waarop over ziekte wordt gedacht, de 

gevoelens die iemand daarbij heeft en het gedrag dat met ziekte samenhangt. Het gaat om de 

manier waarop patiënten hun ziekte, met name in sociale en psychische context, beleven en 

ervaren. Aan de hand van het concept clinical reality van de bekende medisch antropoloog 

Kleinman (1980) is het mogelijk analytisch in te gaan op de verschillende onderdelen van 

ziektebeleving. Het is een duidelijk en bruikbaar concept waarmee de cultuurspecifieke 

ziektebeleving van Ghanese migranten onderzocht, beschreven en begrepen kan worden.  

Het eerste onderdeel van de klinische realiteit is het ziektebeeld van Ghanese migranten 

(hoofdstuk 3). Uit de ideeën die zij over ziekte-gezondheid en lichaam-geest hebben, blijkt dat 

ze een holistisch ziektebeeld aanhouden, waarbij wordt uitgegaan van een samenhang tussen 

lichaam en geest. Door middel van het concept explanatory model van Kleinman (1980; 

1988) worden de verklaringen besproken die Ghanezen aanwijzen voor ziekte. Dit zijn 

enerzijds natuurlijke oorzaken, die overeenkomen met biomedische verklaringen en 

anderzijds bovennatuurlijk oorzaken, die voortkomen uit het geloof in bovennatuurlijke 

krachten van heksen en kwade geesten.  

Het explanatory model van Ghanese migranten is gekoppeld aan de vormen van 

behandeling en genezende activiteiten die zij zoeken voor de behandeling en genezing van 

hun ziektes; het tweede onderdeel van de klinische realiteit (hoofdstuk 4). De 

gezondheidszorg is analytisch op te delen in drie verschillende sectoren (Kleinman 1980). 

Ghanese migranten maken in de professional sector gebruik van de reguliere Nederlandse 

gezondheidszorg. In de folk sector gaan zij voor genezing naar spirituele genezingssessies in 

hun eigen christelijke kerken. Het is een alternatieve genezingsvorm en volgens de 

antropologen Kraan (2001) en Pollard (2006) is het ook een traditionele genezende activiteit. 

Meyer (1995) en Tichelman (1996) vinden traditioneel in deze context echter geen correcte 

term, omdat de huidige uitbundige wijze waarop in de charismatische kerken door Ghanezen 

de religie en genezing beleefd worden, weinig te maken heeft met traditionele gebruiken en 

religies. Toch is er in deze hedendaagse vorm van het christelijke geloof wel plaats voor 

traditionele geesten en geloof in heksen. Er heeft dus een proces van syncretisme (Kottak 

2006) plaatsgevonden, omdat moderne westerse en traditionele Afrikaanse aspecten van 

religie zich vermengd hebben. In de popular sector, de sector waarin zelfmedicatie en hulp 

van de sociale en culturele omgeving voorop staan, maakt een minderheid van de Ghanese 
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migranten in Nederland gebruik van kruidenbehandeling ter voorkoming van ziektes. In 

Ghana behoort deze behandelingsvorm nog tot de folk sector, omdat er traditioneel genezers 

voor worden geraadpleegd. 

De relatie tussen hulpvrager (patiënt) en hulpgever (doorgaans arts) is het laatste 

deelaspect van de klinische realiteit. Communicatie is hierbij cruciaal. Hofstede (1991) legt in 

zijn interculturele communicatiemodel de nadruk op cultuur. Kennis van andere culturen is 

volgens hem een belangrijke voorwaarde voor effectieve interculturele communicatie. 

Hoffman & Öğûnç-Serap (1996) vinden dat de culturele benadering van Hofstede leidt tot 

stereotyperingen en pleiten voor een meer systeemgerichte benadering. Er zijn daarentegen 

wel relatie- en communicatieproblemen aan te wijzen waarvoor een culturele verklaring de 

meest geschikte is. Zo zijn taalproblemen, bescheidenheid, een voorkeur voor een indirecte 

communicatiestijl en de rol van schaamte en stigma binnen de Ghanese gemeenschap, 

eigenschappen van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten die een veelal 

negatieve invloed hebben op de communicatie met gezondheidsprofessionals. 

 

Locatie en populatie 

De uitvoering van dit onderzoek heeft voornamelijk plaatsgevonden in Amsterdam Zuidoost. 

Zuidoost is een stadsdeel van Amsterdam met een hoge multi-etnische 

bevolkingssamenstelling. Meer dan 50% van de bevolking in dit stadsdeel kan tot de etnische 

minderheidsgroeperingen gerekend worden. Ruim een derde van de totale Ghanese 

bevolkingsgroep in Nederland is woonachtig in Zuidoost (Nimako 1993). 

Een onderzoek onder Ghanese migranten is van belang, omdat Ghanezen in Nederland 

niet worden erkend als een etnische minderheidsgroep. Ghanezen zijn een ‘nieuwe etnische 

groep’ in de definitie van de Nederlandse overheid. Met ‘nieuwe groepen’ worden 

vreemdelingen bedoeld die in de jaren tachtig en negentig voor het eerst naar Nederland zijn 

gemigreerd, voornamelijk om economische redenen. De meeste van deze groepen zijn nog 

niet zo groot en vallen daarom buiten het minderhedenbeleid (Marinelli 2001: 2). Omdat 

Ghanese migranten niet worden erkend als een etnische minderheidsgroep, worden er geen 

systematische gegevens over hen verzameld. Grote aantallen Ghanezen hebben zich inmiddels 

echter gevestigd in Nederland en daarom is er steeds meer behoefte aan informatie over deze 

groep migranten. Op 1 januari 2006 bedroeg het aantal personen van Ghanese afkomst in 
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Nederland volgens cijfers van het CBS circa 19.500 mensen1. De meeste Ghanese migranten 

wonen in de grote steden in het westen van het land. Op 1 januari 2007 woonden er 10.207 

Ghanezen in Amsterdam2, waarvan de meesten in Amsterdam Zuidoost (ibid.: 13-15). 

In Zuidoost staat het Emma Kinderziekenhuis AMC. Alle Ghanezen die ik heb 

geïnterviewd zijn op de een of andere manier bekend met het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) 

of het AMC; als patiënt, ouder van een patiënt of als vriend(in) of bekende van een patiënt. 

Het ziekenhuis heeft gefundeerd als mijn basis van waaruit ik het onderzoek heb uitgevoerd. 

In het EKZ en het AMC is behoefte aan meer inzicht in de Ghanese patiëntengroep. Er wordt 

aangegeven dat men weinig weet over de Ghanese ziektebeleving en dat de communicatie met 

Ghanese migranten niet altijd soepel verloopt. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek 

zal ik daarom aan het EKZ en AMC beschikbaar stellen.  

 

Onderzoeksmethoden 

Verschillende methodes zijn gebruikt voor de uitvoering van het onderzoek. De 

halfgestructureerde interviews nemen daarbij de belangrijkste plaats in. Ik heb vier 

gezondheidsprofessionals van het Emma Kinderziekenhuis geïnterviewd en vijfentwintig 

Ghanezen, waaronder een pastoor, een sleutelfiguur van de Ghanese islamitische 

gemeenschap, een kruidenkenner, een huisarts, een zorgadviseur, een psychiatrisch 

verpleegkundige en vertegenwoordigers van de Ghanese organisaties Afapac en Sikaman. De 

interviews nam ik meestal bij mensen thuis af, omdat ik er snel achterkwam dat het nakomen 

van afspraken buitenshuis geen sterke Ghanese kwaliteit is (zie hierover meer in hoofdstuk 4). 

Het voordeel van de thuisafspraken was dat ik daarmee een beter beeld kreeg van het leven 

van mijn informanten. Daarbij accepteerde ik stilletjes dat ik af en toe iemand in pyjama 

interviewde, gestoord werd door spontane gasten of in mijn eentje een hele pot thee naar 

binnen moest werken.  

Daarnaast heb ik participerende observatie, bijvoorbeeld bij genezingssessies in de kerk, 

als methode ingezet en heb ik informele gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld tijdens 

meeloopdiensten met de verpleging. 

 

                                                           
1 Centraal Bureau voor de Statistiek 
2006 Integratiekaart 2006. Elektronisch document, via http://www.cbs.nl/ , geraadpleegd op 15 januari 2008. 
 
2 Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek 
2007 Amsterdam in cijfers 2007. Elektronisch document, via http://www.os.amsterdam.nl/, geraadpleegd op 
 15 januari 2008. 
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Opbouw thesis 

De thesis die nu voor u ligt is het eindresultaat van mijn onderzoek. In het tweede hoofdstuk 

bespreek ik de verschillende theorieën die een verklaring geven voor de verscheidene 

manieren waarop er in culturen wordt omgegaan met ziekte en geef ik de invloed van cultuur 

op ziektebeleving aan. In het derde hoofdstuk ga ik in op het ziektebeeld van Ghanezen. 

Behandelingsvormen en genezende activiteiten, waar door Ghanese migranten gebruik van 

wordt gemaakt, staan centraal in het vierde hoofdstuk en de communicatie tussen Ghanese 

migranten en Nederlandse gezondheidsprofessionals komt in het vijfde hoofdstuk aan bod. 

Daarin zal ook duidelijk worden wat de invloed van de cultuurspecifieke ziektebeleving van 

Ghanese migranten is op deze communicatie. Na de conclusie en de literatuurlijst vindt u in 

de bijlage het interviewoverzicht. 

Ik hoop met deze thesis recht te doen aan de verzoeken en wensen van mijn Ghanese 

informanten om hun individuele ervaringen om te zetten in leerzame ervaringen, waarmee de 

Nederlandse gezondheidszorg een gezondere plek kan worden waar Ghanezen in al hun 

aspecten kunnen en zullen genezen. 
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Hoofdstuk 2. De invloed van cultuur op ziektebeleving 

 

2.1 Cultuur en ziekte 

Ziekte en gezondheid zijn onderwerpen die op alle plekken en in alle tijden voor mensen 

belangrijke thema’s vormen. Ziek zijn of iemand kennen die ziek is, of dit nu een lichamelijk, 

geestelijk of anderszins onwel voelen is, kan dan ook een grote invloed hebben op iemands 

welzijn en kan het leven van alledag flink in de war schoppen. De manier waarop iemand 

omgaat met ziekte wordt voor een groot deel cultureel bepaald. De oorzaken die voor ziekte 

worden aangewezen, de manier waarop klachten worden gecommuniceerd, de aanpak die van 

een genezer verwacht wordt en de rituelen die samenhangen met genezing zijn bijvoorbeeld 

aspecten die iemand meekrijgt vanuit de samenleving en cultuur waarin die persoon opgroeit. 

Medisch antropologen leggen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld medici en biologen, de nadruk 

op cultuur bij de beleving van ziekte. Cultuur wordt daarbij gedefinieerd als een verzameling 

richtlijnen (zowel expliciet als impliciet), die individuen leren als leden van een bepaalde 

samenleving. De richtlijnen vertellen hen hoe zij de wereld moeten zien, hoe ze het 

emotioneel moeten ervaren en hoe ze zich moeten gedragen in relatie tot andere mensen, 

bovennatuurlijke krachten of goden en de natuurlijke omgeving. Het rust hen ook uit met een 

manier om deze richtlijnen door te geven aan de volgende generatie door middel van 

symbolen, taal, kunst en rituelen (Helman 2000). 

Arthur Kleinman definieert de samenhang tussen cultuur en ziektebeleving als volgt ‘… 

we can say of illness experience that it is always culturally shaped.’ Hij bedoelt hiermee dat 

in de context van ziekte betekenis wordt gecreëerd door middel van culturele categorisering. 

Vanuit iemands culturele kader worden categorieën aangeboden waarmee ziekte gedefinieerd 

wordt en geschikt gedrag bepaald wordt. De samenleving en cultuur waarin een persoon 

opgroeit geven dus mede vorm aan de manier waarop iemand ziekte beleeft (Kleinman 1988: 

5; 55). Redenen om ziekte als een cultureel fenomeen te beschouwen zijn dat de oorzaak van 

ziekte altijd in levens- en werkomstandigheden gezocht wordt, het geuit en gecommuniceerd 

wordt op een cultuurspecifieke manier, het verklaard en gelabeld wordt volgens culturele 

concepten en de ervaring van ziekte beïnvloed wordt door culturele ideeën.3 

                                                           
3 Afkomstig uit het hoorcollege van mw. dr. H.J. Hiddinga op 20 februari 2008 voor het vak ‘Inleiding Medische 
Antropologie’ aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Er wordt daarbij in de medische antropologie een onderscheid gemaakt tussen ziekte 

(disease) en ziektebeleving (sickness of illness).4 Zo kunnen wij zeggen dat iemand zich wel 

ziek kan voelen, maar het toch niet is (omdat ‘er niets gevonden is’), of wel ziek is (omdat ‘er 

iets gevonden is’), maar zich zo niet voelt. Niemand is louter van nature ziek of heeft een 

ziekte, maar moet het ziek zijn en het hebben van een ziekte in een cultuur leren (Oderwald 

1993: 2-3). Ziektebeleving (illness) is de manier waarop door de patiënt en diens omgeving 

over ziekte gedacht wordt, hoe het ervaren wordt en hoe men daarmee omgaat. Professionals 

denken daarentegen in termen van diseases; het verkeerd functioneren van biologische of 

fysiologische processen. Ziekte vanuit het perspectief van een (biomedische) arts wordt 

gezien als een concrete entiteit. Helman (1990) verwoordt dit verschil tussen ziekte en 

ziektebeleving als volgt: ‘A disease is something an organ has, an illness is something a man 

has.’  

In multiculturele samenlevingen waar autochtone artsen allochtone patiënten behandelen, 

ontstaat er in het contact een botsing tussen twee verschillende cultuurspecifieke manieren 

van ziektebeleving. Er zijn drie basistheorieën die een verklaring geven voor de verschillende 

manieren waarop in verscheidene culturen wordt omgegaan met ziekte en gezondheid. De 

environmental/evolutionary theory, de political/economic theory en de cultural theory. In de 

volgende paragrafen zal ik het debat tussen deze theorieën aansnijden. 

 

2.1.1 De environmental/evolutionary theory 

Volgens de environmental/evolutionary theory zal een wijk als Zuidoost in Amsterdam, een 

achterstandsgebied waar veel mensen met lage inkomens wonen en met een grotendeels 

allochtone bevolking, een belangrijke rol spelen bij gezondheid en ziekte, omdat volgens deze 

theorie de fysieke omgeving en de menselijke aanpassing daaraan de beslissende factoren zijn 

bij ziekte en gezondheid. De manier waarop mensen met hun omgeving omgaan bepaalt 

welke biologische ziektes kunnen ontstaan en hoe deze zich verspreiden (Alland 1970; Brown 

1998; Hahn 1995; Wellin 1977 in van der Geest & Rienks 1998). Deze theorie is gelieerd aan 

de biologische evolutietheorie en is het meest uitgebreid uitgewerkt door Alexander Alland 

(1970). Alland stelt dat menselijke culturen en hun medische systemen zich, net als soorten, 

ontwikkelen in de tijd. Hoewel hij niet gelooft dat omgevingsomstandigheden de specifieke 

cultuur bepalen, beweert hij wel dat de omgeving de culturele ontwikkeling kan belemmeren, 

                                                           
4 Afkomstig uit het hoorcollege van mw. dr. H.J. Hiddinga op 20 februari 2008 voor het vak ‘Inleiding Medische 
Antropologie’ aan de Universiteit van Amsterdam. 
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omdat reproductie en voortbestaan afhankelijk zijn van die omgeving. Om zichzelf en hun 

cultuur te kunnen blijven reproduceren moeten mensen zich daarom aanpassen aan hun 

omgeving. Alland geeft toe dat mensen echter ook in staat zijn om hun omgeving te 

veranderen, maar geeft aan dat deze omgeving vervolgens invloed uitoefent op de fysieke 

structuur en het gedrag van mensen. Bepaalde ziektes krijgen daardoor de mogelijkheid om 

zich te ontwikkelen (1970: 34).  

Dit betekent dat, doordat samenlevingen hun omgeving veranderen en andersom hun 

cultuur aan die fysieke omgeving moeten aanpassen, bepaalde ziektes de kans krijgen om zich 

te ontwikkelen en te verspreiden. Binnen deze theorie worden ziekte en gezondheid dan ook 

gedefinieerd als de observeerbare lichamelijke conditie van mensen (Hahn 1995: 59). Het gaat 

om disease, het voorkomen van biologische ziektes als gevolg van de manier waarop 

samenlevingen met hun omgeving omgaan. Ziekte wordt niet bepaald door hoe mensen hier 

zelf tegenaan kijken en er wordt dus een etic-perspectief gehanteerd.  

Alland gelooft dat de benadering van ziekte waarbij gekeken wordt naar wat mensen er 

zelf van vinden, een zogenoemd emic-perspectief zoals in de culturele theorie (zie paragraaf 

2.2.3), geen oog heeft voor veel lijden. Volgens hem zal een etnisch wetenschappelijke 

analyse van ziektegedrag veel relevant medisch materiaal missen, omdat het zichzelf beperkt 

tot wat mensen, vanuit de cultuur en samenleving waarin ze opgroeien, zelf definiëren als 

ziekte (1970: 129). In deze context zou je kunnen zeggen dat Ghanezen vanuit de 

environmental/evolutionary theory veel last hebben van verkoudheid, omdat zij zich nog te 

weinig aangepast hebben aan het koude weer in Nederland en daarom snel verkouden worden. 

Zelf accepteren Ghanese migranten dit echter gemakkelijk. De gevoeligheid voor verkoudheid 

wordt niet als problematisch ervaren en er wordt niet over geklaagd. Vanuit een cultureel 

perspectief hoeft dit dus niet vanzelfsprekend gedefinieerd te worden als ziekte. Vanwege het 

gehanteerde etic-perspectief is de environmental/evolutionary theory geen geschikte theorie 

om de ziektebeleving van een culturele groep te duiden en verklaren.  

 

2.1.2 De political/economic theory  

De political/economic theory stelt dat economische organisatie en strijdende relaties van 

macht de principiële krachten zijn die ziekte en gezondheid bepalen. Deze theorie wordt ook 

wel aangeduid als ‘kritische medische antropologie’ (Hahn 1995; Johnson & Sargent 1990; 

Singer 1995). Kritische medisch antropologen definiëren gezondheid als toegang tot en 

controle over de basale materiële en non-materiële hulpbronnen die het leven op een hoog 

niveau van tevredenheid ondersteunen en stimuleren (Hahn 1995: 72). Gezondheid is volgens 
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hen een politieke zaak. Klassenverschillen, raciale en seksuele ongelijkheid spelen een 

belangrijke rol in de verdeling van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg. Het is dus van 

belang wie de politieke en economische macht heeft en hoe die wordt ingezet. Lokale plaatsen 

en bevolkingsgroepen zijn niet onafhankelijk van grotere politieke en economische kaders 

(Singer 1995). Economische krachten zijn namelijk niet alleen aanwezig op internationaal en 

nationaal niveau, maar ook in lokale gemeenschappen en relaties. Dit resulteert in een 

ongelijke maatschappelijke verdeling van ziekte en genezing. Met name het kapitalistische 

systeem zorgt voor ongelijkheden in de wereld alsook binnen bepaalde landen. Dit zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat sommige bevolkingsgroepen wel toegang hebben tot gezondheidszorg 

en andere niet. Kritische medisch antropologen hebben een expliciete politieke agenda. Ze 

willen maatschappelijke verandering en een gelijke sociale verdeling van medische 

hulpbronnen (Hahn 1995: 71-74). Ze willen cultureel ongeschikte, onderdrukkende en 

exploiterende patronen in de gezondheidszorg veranderen (Singer 1995). 

De political/economic theory staat erg kritisch ten opzichte van de andere twee theorieën. 

De environmental/evolutionary theory zou te weinig aandacht hebben voor de invloed van 

sociale processen en de cultural theory, die ik hierna bespreek, zou te weinig aandacht hebben 

voor machtsrelaties. Tevens zou in de laatste theorie teveel de nadruk liggen op homogene 

harmonieuze gemeenschappen (Hahn 1995: 57; 71-73). Antropologen uit die twee 

benaderingen worden gezien als conventioneel en zouden het biomedische systeem teveel 

dienen, omdat ze te weinig kritisch zijn en sociaal historische en politieke aspecten van 

wetenschappelijke kennis te weinig meenemen in hun analyses (Singer 1995). Andersom is de 

kritiek op de political/economic theory dat er hard en veelvuldig wordt geroepen dat in het 

kapitalistische systeem sociale ongelijkheid zorgt voor een slechte gezondheid en inadequate 

gezondheidszorg, maar er niets aan gedaan wordt. Dit terwijl veel medisch antropologen die 

vanuit de andere twee theorieën werken wel werkzaam zijn in de gezondheidssector (Johnson 

1995: 107). 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de political/economic theory niet in alle situaties van 

toepassing is. Het is bijvoorbeeld een bruikbare theorie voor landen in de Derde Wereld waar 

door economische en politieke omstandigheden ongelijke toegang tot de gezondheidszorg 

bestaat. In de westerse wereld heeft echter het overgrote deel van de bevolking gelijke 

toegang tot gezondheidszorg. De Ghanezen uit mijn onderzoek zeiden allemaal, ondanks hun 

vaak armoedige leefomstandigheden, geen rekening te houden met hun financiële situatie op 

het moment dat zij te maken krijgen met ziekte. In het onderzoek van Kraan (2001: 97), dat 

zij heeft uitgevoerd onder de Ghanese gemeenschap in Amsterdam, bleek 96% van haar 
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Ghanese informanten een ziektekostenverzekering te hebben. Ook mijn informanten zijn 

allemaal verzekerd voor ziektekosten en maken zich daarom geen zorgen als ze op zoek gaan 

naar een behandeling voor hun ziekte.  

Toch schijnt de political/economic theory wel een verhelderend licht als je kijkt naar de 

illegale Ghanese migranten in Amsterdam en hun angst aangegeven te worden bij de 

vreemdelingenpolitie als je gebruik maakt van de gezondheidszorg. In de Ghanese 

gemeenschap heerst grote ontevredenheid over de slechte positie van illegalen en de beperkte 

toegang tot de gezondheidszorg voor hen. Er is veel onduidelijkheid over de rechten en 

mogelijkheden van illegalen en de manieren waarop zij medische hulp kunnen ontvangen. 

Vanwege de Koppelingswet, die in 1998 is ingegaan, kunnen illegalen in Nederland zich niet 

voor ziektekosten verzekeren. Toch hebben zij volgens de wet wel recht op noodzakelijke 

gezondheidszorg en is iedere gezondheidsprofessional verplicht medische zorg aan illegalen 

te verlenen. Wel moeten illegalen de ontvangen zorg zelf betalen. Als ze hier niet toe in staat 

zijn kunnen ze aanspraak maken op geld uit bepaalde fondsen of een betalingsregeling 

treffen.5 Echter niet alle gezondheidsprofessionals zijn bereid hieraan mee te werken of zijn 

hiervan op de hoogte, zoals blijkt uit de verklaring van een Ghanese vrouw die vertelt 

weggestuurd te zijn op de eerste hulp toen zij daar kwam met haar ziekte baby, omdat ze geen 

verblijfsvergunning had.6 

Er zijn ook veel Ghanezen die niet op de hoogte zijn van het feit dat je als illegaal recht 

hebt op gezondheidzorg. Zelfs als zij dat wel weten maken ze er lang niet allemaal gebruik 

van vanwege de angst aangegeven te worden bij de politie. Ibrahim: ‘If you are illegal and 

you go to the hospital, the doctor will call the police.’ Deze onbekendheid met de regels kan 

tot schrijnende situaties leiden, zoals in het geval van Ernestina, die door deze onwetendheid 

nu een zwaar gehandicapte zoon heeft:  

 

‘Lesley was born healthy. I was illegal and had no insurance. I didn’t know you can go to 

AMC if you are illegal. So when he got diarrhoea I called the house doctor. He said I had to 

give him more to drink, but he didn’t keep anything in. So later I called again and again, 

because Lesley got stiff and his eyes were almost totally white. Lesley got into the hospital too 

                                                           
5 Informatie afkomstig uit de folder ‘Frequently Asked Questions about Healthcare in the Netherlands’ van 
Dokters van de Wereld. 
 
6 Opgetekend in het verslag van de spiegelbijeenkomst met Ghanese vrouwen d.d. 28-11-2006. AMC, afdeling 
Gynaecologie. 
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late. If he was earlier this shouldn’t have happened, but I didn’t know you can go if you are 

illegal and have no insurance.’ 

 

Verschillende Ghanese organisaties in Amsterdam houden zich bezig met deze 

problematiek. Zoals Sikaman, waar illegalen elke twee weken terecht kunnen voor medische 

hulp van een huisarts in een veilige omgeving. Of Afapac, die illegalen helpt een 

betalingsregeling te treffen als zij gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg. Want, 

zoals meneer Adansi van Afapac vertelt, ook als deze organisaties de illegale Ghanezen 

inlichten over hun rechten binnen de Nederlandse gezondheidszorg, blijft de angst om 

aangegeven te worden en terug te moeten naar Ghana een grote belemmering voor een 

adequaat gebruik van de gezondheidszorg. In deze omstandigheden is de financiële en met 

name politieke situatie van illegale Ghanezen een medebepalende factor in hoe zij omgaan 

met ziekte. 

 

2.1.3 De cultural theory 

‘Mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden kunnen een ziekte op een 

verschillende wijze beleven en dat leidt tot verschillen in de manier waarop ze medische hulp 

vragen en beleven,’ aldus medisch antropologe Annemiek Richters.7 Ook Ackerknecht, die 

vorm gaf aan de medische antropologie als een moderne subdiscipline van antropologie, stelt 

dat wat niet-westerse mensen doen en denken in de context van ziekte enkel of voornamelijk 

bepaald wordt door aanwezige gebruiken en geloof. Het blijft relatief onaangetast door de 

natuur en distributie van ziekte of door aanpassingen aan een leefomgeving en daarmee is hij 

het niet eens met de environmental/evolutionary theory (Wellin 1977 in van der Geest & 

Rienks 1998: 10). Hij werkt in plaats daarvan vanuit de cultural theory, waarin men ervan 

uitgaat dat culturele systemen de basisfactoren zijn bij het betekenis geven aan en de omgang 

met ziekte en gezondheid. Daarbij wordt een cultureel systeem gezien als een samenhangend 

geheel van waarden, denkbeelden, geloof en regels die het menselijk gedrag in de 

maatschappij sturen en verklaren. Het gaat dus om de cultuur en culturele gebruiken van 

mensen die invloed uitoefenen op hoe zij met ziekte omgaan. In deze theorie is het culturele 

perspectief van de mensen zelf belangrijk in de definiëring van ziekte en gezondheid. Er 

wordt uitgegaan van een emic-perspectief (Hahn 1995: 66). 

                                                           
7 In: ‘Andere kleur, andere zorg.’ De Volkskrant, 05-04-2008. 
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In een klassiek paper uit 1978, Culture, Illness, and Care, van Kleinman en zijn collega’s 

Eisenberg en Good wordt uiteengezet dat mensen op basis van hun eigen ideeën over ziekte 

en genezing in de meeste gevallen zelf voor hun zieke toestand zorgdragen. Culturele ideeën 

spelen een centrale rol in het bepalen van wie medische zorg zoekt, voor welke klachten en 

ziektes, wanneer en met welke resultaten. Gebaseerd op, opnieuw, eigen ideeën kunnen 

mensen besluiten medische hulp te zoeken en reageren zij ook op een bepaalde manier op 

klinische aanbevelingen. Kleinman en zijn collega’s beargumenteren dat als mensen de juiste 

medische behandeling behoren te ontvangen (hoe ‘juiste’ ook bepaald wordt), het essentieel is 

om hun culturele ideeën over ziekte en genezing te begrijpen (Hahn 1995: 68). 

Zo is ook de Ghanese cultuur voor veel Ghanese migranten in Amsterdam belangrijk voor 

de manier waarop zij omgaan met ziekte. Omdat de Ghanese gemeenschap een hechte 

gemeenschap is, waarbinnen mensen zich prettig voelen, worden Ghanese gebruiken in stand 

gehouden, zoals het geloof in heksen en slechte geesten (zie hoofdstuk 3). Toch is hier wel 

een verschuiving in te zien. Sommige traditionele geneeswijzen, zoals kruidenbehandeling, 

komen hier niet veel meer voor. Andere, met name religieuze geneeswijzen zoals spirituele 

genezing, worden hier veelvuldig en actief beoefend (zie hoofdstuk 4). Naast het geloof in 

deze traditionele vormen van genezing (in zoverre dat je spirituele christelijke genezing 

traditioneel kunt noemen) is ook het geloof en vertrouwen in de westerse geneeskunde vrij 

groot. De meeste Ghanese migranten staan open voor en maken gebruik van de Nederlandse 

ideeën en gebruiken omtrent ziekte en gezondheid.  

Ondanks de hechtheid van de Ghanese gemeenschap heb ik ook veel verhalen gehoord 

van Ghanese migranten die kritiek uiten op de manier waarop er binnen de gemeenschap met 

ziekte en met name zieke mensen wordt omgegaan. In veel gevallen worden zieke mensen 

afgewezen en gemeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ervaringen van Ernestina en Yvonne. 

 

Ernestina: ‘Once I went with a taxi to the AMC with Lesley and I had a Ghanaian taxi driver. 

He told me to take Lesley to Ghana and enjoy myself. The care in Ghana is not good, because 

there is no money and that means he is going to die there. So the man indirectly told me to let 

Lesley die and go on with my life. I got really really mad and I disciplined the man. I told him 

you can get sickness everywhere every time and I said he would probably leave his wife and 

children if they would get sick. So I insulted him pretty bad and that made me happy. […] I do 

feel I’m part of the Ghanaian community, but I’m not involved in activities or anything. I go to 

church only, but I changed so many churches, because when I notice people talk about me or 

Lesley I go away.’ 
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Yvonne: ‘When you mention cancer, everybody turned their back on me, even my brother and 

sister. That’s why during my chemotherapy I was very sad, I felt really lonely. My fiancé also 

left, only my daughter helped me. So I don’t associate to Ghanaians, because when I was sick, 

everybody abandoned me. I don’t go to my brothers or sisters home anymore, I don’t pick up 

the phone to call them. […] It’s not the sickness that kills you, it’s how they [Ghanaians] treat 

you. You start thinking about it and then you die. People will cast you out and that’s the truth. 

They deal with sickness their own way and it’s very bad.’ 

 

Deze afkeurende omgang met zieke mensen (en hun familie) in de Ghanese gemeenschap 

komt voort uit bepaalde culturele gebruiken en overtuigingen. Zo is het in de Ghanese cultuur 

de gewoonte om een onderzoek te doen naar de aanstaande schoonfamilie van je zoon of 

dochter. Als in deze familie een bepaalde ziekte voorkomt, is de kans groot dat de bruiloft niet 

doorgaat uit angst kleinkinderen met die ziekte te krijgen. Daarnaast worden veel ziektes in de 

Ghanese cultuur geassocieerd met slecht en onzedig gedrag. Dit wordt afgekeurd en daarom 

zal de zieke persoon gemeden worden. Hier zal ik in hoofdstuk 5 dieper op ingaan. Vanuit de 

cultural theory verklaart het echter waarom bovengenoemde Ghanezen hun ziekte als zwaar 

beleven, omdat zij weinig steun van hun omgeving krijgen en bovendien veroordeeld worden. 

De kritiek hierop van deze Ghanezen toont aan dat dergelijke culturele gebruiken en 

gewoontes niet meer door iedereen gewaardeerd en aangehangen worden en dus, zoals 

kenmerkend is bij culturen, aan verandering onderhevig zijn. 

Omdat de Ghanese cultuur nog zoveel invloed heeft op hoe Ghanezen omgaan met ziekte 

zal de culturele theorie het uitgangspunt zijn in deze thesis. De environmental/evolutionary 

theory is niet geschikt voor een emic-perspectief op hoe een culturele groep omgaat met 

ziekte. De political/economic theory is slechts gedeeltelijk te gebruiken en is voor de Ghanese 

gemeenschap toepasbaar op de illegale Ghanezen. Zij staan echter niet centraal in mijn 

onderzoek. Door, zoals hierboven, ook ruimte te geven aan de stemmen die kritiek uiten op de 

Ghanese cultuur en gemeenschap zal ik het beeld van een homogene harmonieuze 

gemeenschap relativeren. 

 

2.2 Cultuurspecifieke ziektebeleving 

Nu er een beeld is geschetst van de invloed die cultuur heeft op ziektebeleving, wil ik een 

concept introduceren waarmee de cultuurspecifieke ziektebeleving van een culturele groep 

onderzocht, beschreven en begrepen kan worden. Het medisch antropologische concept 
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clinical reality is een duidelijk en bruikbaar concept voor de analyse van ziektebeleving. Wat 

dit concept bruikbaar maakt voor de analyse van ziektebeleving is dat het wordt 

onderverdeeld in drie duidelijke deelaspecten, waar afzonderlijk onderzoek naar kan worden 

gedaan.  

Kleinman introduceerde het begrip clinical reality, hierna klinische realiteit te noemen, in 

1980 (Kleinman 1980; Colijn 1996; Harmsen et al. 2003; Kraan 2001; Tichelman 1996). Een 

klinische realiteit is een sociale realiteit die ontstaat, wordt geleerd en geuit in een 

geneeskundige (klinische) omgeving. Hij omschreef het als: ‘… dat deel van iemands 

wereldbeeld dat betrekking heeft op de normen en attitudes ten aanzien van ziekte en 

gezondheid, contacten met genezers en genezende activiteiten’ (1980: 36-38). De volgende 

drie zaken komen in alle culturen voor als het gaat om de klinische realiteit (Kraan 2001: 

102): 

- een stelsel van ideeën over en verklaringen voor ziekte-gezondheid en lichaam-geest; 

- behandelingvormen of genezende activiteiten waar gebruik van wordt gemaakt; 

- een relatie tussen hulpvrager (patiënt) en hulpgever (arts). 

In deze drie deelaspecten gaat het erom dat ieder mens ideeën heeft over het ontstaan van 

ziekte en over de manieren om weer gezond te worden. Zoals gezegd worden deze ideeën 

bepaald door de algemeen geldende denkwijze in de samenleving en cultuur van waaruit de 

persoon afkomstig is. Elke cultuurgroep deelt daarom tot op zekere hoogte een eigen klinische 

realiteit. Zolang men binnen de eigen cultuurgroep blijft, wordt de klinische realiteit gedeeld 

en bevestigd, maar wanneer men buiten de eigen groep komt blijken allerlei zekerheden in 

twijfel te worden getrokken of soms zelfs ronduit belachelijk te worden gemaakt (Colijn 

1996: 205). Voor minderheidsgroepen in een multiculturele samenleving kan de klinische 

realiteit dus verschillen van die van de dominante samenleving.  

Een minderheidsgroep, zoals de Ghanese, zal in een multiculturele samenleving, zoals de 

Nederlandse, willen vasthouden aan bepaalde cultuurspecifieke aspecten van hun klinische 

realiteit, maar aan de andere kant zal deze klinische realiteit zich waarschijnlijk gedeeltelijk 

aanpassen aan de klinische realiteit van de omringende omgeving door middel van 

acculturatie. Zoals Nimako stelt: ‘… geen enkele migrantengroepering, hoe goed 

georganiseerd en voorbereid ook, kan een cultuur in zijn geheel overbrengen naar een nieuwe 

lokatie.’ Een migrantengroep kan in de nieuwe sociale omgeving condities aantreffen die 

bevorderlijk zijn voor het voortbestaan van haar culturele tradities, of condities die haar 

dwingen deze aan te passen of drastisch te veranderen (Nimako 1993: 29). Alle 

minderheidsgroepen in multiculturele samenlevingen ondergaan dus een bepaalde mate van 
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acculturatie, waarbij ze sommige culturele normen en gewoontes van de hen omringende 

maatschappij incorporeren (Helman 1990: 3). Hieruit blijkt dat culturen niet statisch zijn, 

maar fluïde en aan verandering onderhevig. Culturele groepen worden beïnvloed door andere 

groepen om hen heen en zitten in een constant proces van aanpassing en verandering (ibid.: 

5).  

Gowricharn wijst er aan de andere kant op dat, ondanks dat het tegenwoordig gewoonte is 

om te benadrukken dat culturen veranderlijk en hybride zijn, dus op elk moment in de tijd 

gemengd en niet-gesloten, dit in het licht van etnisering niet altijd relevant is. Tegelijk met het 

proces van assimilatie en acculturatie worden namelijk nieuwe scheidslijnen gecreëerd. 

Mensen afkomstig uit minderheidsgroepen construeren een nieuwe (etnische) identiteit en 

trachten zich te onderscheiden door vooral etnische en culturele verschillen te benadrukken. 

Deze nieuwe scheidslijnen en verschillen hoeven overigens niet problematisch te zijn 

(Gowricharn 2002: 20), maar het geeft wel aan dat het nog altijd relevant lijkt om te spreken 

over ‘culturele’ verschillen. Dit betekent dus dat ook de klinische realiteit, oftewel de 

ziektebeleving, van een migrantengroep zich aan de ene kant door middel van acculturatie 

gedeeltelijk zal aanpassen aan de klinische realiteit van de dominante cultuurgroep, maar dat 

deze minderheidsgroep aan de andere kant een eigen cultuurspecifieke ziektebeleving zal 

behouden. In de hierop volgende hoofdstukken zal nader ingegaan worden op wat deze 

cultuurspecifieke ziektebeleving van de Ghanese migrantengroep in Amsterdam precies 

inhoudt en in hoeverre dat kenmerken vertoont van de Nederlandse, of westerse, manier van 

omgaan met ziekte. 



 25

Hoofdstuk 3. Het ziektebeeld van Ghanese migranten 

 

3.1 Holistisch ziektebeeld: samenhang lichaam en geest 

Het stelsel van ideeën over en verklaringen voor ziekte, het eerste aspect van de klinische 

realiteit, kan sterk verschillen tussen de klinische realiteiten van verschillende culturele 

groepen. De ziektebeleving is vervat in het ideeënstelsel. De ideeën die iemand heeft over 

ziekte en gezondheid hebben te maken met het ziektebeeld, dat grotendeels wordt gevormd 

door de cultuur waar je deel van uitmaakt. Aan de betekenis en interpretatie die mijn Ghanese 

informanten gaven aan de begrippen gezondheid en ziekte, werd duidelijk dat zij een 

holistisch ziektebeeld hanteren. Ziekte wordt breed gedefinieerd. Niet alleen ben je ziek als er 

lichamelijk iets aan de hand is, ook je sociaal en geestelijk welbevinden spelen een rol.  

Dit is in tegenstelling tot het westerse beeld waar nog vaak een duidelijk onderscheid 

gemaakt wordt tussen lichaam en geest (Kraan 2001: 103). Het westers georiënteerde 

gezondheidszorgsysteem is de enige die het lichaam van de geest en ziel scheidt (Wing 1998: 

145). Dat wordt ook wel Cartesiaans dualisme genoemd, omdat de filosoof en wiskundige 

Rene Descartes (1596-1650) deze tweedeling als eerste maakte. Vanuit het intuïtieve 

bewustzijn van zijn eigen zijn (‘Ik denk, dus ik ben’), argumenteerde Descartes het bestaan 

van twee verschillende essenties die samen het menselijke organisme vormen: het tastbare 

lichaam en de ongrijpbare geest. De nogal kunstmatige scheiding tussen geest en lichaam, het 

zogenoemde Cartesiaans dualisme, stimuleerde de biologie om een radicaal materialistisch 

denken aan te houden. Daarmee werd de geest (of ziel) naar de achtergrond van de klinische 

theorie en praktijk gedreven. Deze dichotomische manier van kijken is echter niet de enige of 

de meest voorkomende in de wereld (Scheper-Hughes & Lock 1987 in van der Geest & 

Rienks 1998: 348-351). 

In niet-westerse landen, zoals Ghana, bestaat een holistischer beeld. Met holistisch wordt 

een combinatie en samenspel van lichaam en geest bedoeld en dus in de context van 

gezondheidszorg een combinatie van biomedische en psychosociale zorg (Kleinman 1988: 

196; 1995: 26-27). In Ghana gaat men uit van deze samenhang tussen lichaam en geest. Het 

lichaam en de geest horen bij elkaar, oefenen invloed op elkaar uit en zijn afhankelijk van 

elkaar (Kraan 2001: 103; Sunderland 1993; Wing 1998: 145). Als je gezond bent ben je in 

balans met jezelf, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen lichaam en geest. Ook 

betekent gezondheid dat je in balans bent met de omgeving, de mensen en met God. Ziek ben 

je niet alleen als je je lichamelijk niet goed voelt, maar ook als je je geestelijk slecht voelt of 
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als je bijvoorbeeld financiële problemen hebt. Dit is ook wat Tichelman, tijdens haar 

onderzoek onder Ghanese gelovigen in Amsterdam, vond. Zij schrijft:  

 

‘Gezondheid is te omschrijven als een vorm van harmonie. Een verstoring van dit evenwicht, 

ieder probleem van lichamelijke, spirituele, sociale of economische aard, wordt als ziekte 

gedefinieerd. Ziekte wordt beschouwd als een vorm van rampspoed die betrekking heeft op de 

hele persoon’ (Tichelman 1996: 311).  

 

Maar waar komt deze holistische kijk van Ghanezen vandaan? Volgens Crentsil (2007: 5), 

die onderzoek deed naar HIV/AIDS onder de Akan, de grootste etnische groep in Ghana, is de 

gehele Akan samenleving een holistische samenleving. In Amsterdam behoort het grootste 

deel van de Ghanese migranten ook tot de Akan. Crentsil haalt Dumont aan die aangeeft dat 

elke samenleving is georganiseerd volgens of holistische of individualistische principes. Hij 

definieert holisme als een ideologie die het sociale geheel waardeert en individuele principes 

ondergeschikt maakt.  

Daarnaast speelt het charismatische christelijke geloof een rol in het holistische 

ziektebeeld van Ghanezen. Door de kerk wordt de eenheid van lichaam en geest 

gepropageerd. Dokter De-Benny, een Ghanese gynaecoloog die in zijn vrije tijd fungeert als 

een huisarts voor de Ghanese migranten in Zuidoost: ‘Are you talking about dualism? The 

body and soul is one unique thing, they think that because of all the churches around.’ Ook 

Poewe (1994: 33-34) legt uit dat Pentecostalisten (de Pinkstergemeente waar veel Ghanese 

christenen toe behoren) de fragmentatie van lichaam en geest willen tegengaan. Zij geloven 

dat geest, lichaam en ziel weer één zullen worden door: ‘… healing, prophecy, dreams, and 

visions.’ Zij willen weer verenigen wat anderen hebben gescheiden. Daarmee uiten zij kritiek 

op de westerse cultuur waarin volgens Poewe:  

 

‘Dreams and visions are assigned to the field of psychotherapy. Modern medicine isolates 

body from mind, the individual from her social context, and the patient’s religious convictions 

from medical treatment. Morality and ethics are contextualized, theology and preaching 

rationalized, and clergy and laity divided.’ 

 

De holistische kijk van Ghanese migranten maakt dus onderdeel uit van hun cultuur. Zij 

beleven ziekte op hun eigen cultuurspecifieke manier, omdat ze ziekte breed en holistisch 

definiëren. Het bijvoorbeeld niet meer kunnen voldoen aan sociale verplichtingen door wat 
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voor probleem dan ook wordt ervaren als een toestand van ziek zijn. In de Nederlandse 

gezondheidszorg aan Ghanese migranten is nog te weinig aandacht voor deze holistische kijk. 

Nana Barima is een Ghanese zorgadviseur/zorgconsulent opgeleid door de GGD. Huisartsen 

kunnen hun patiënten naar hem doorverwijzen. Hij verheldert de zorgvraag en kan door zijn 

holistische manier van kijken het sociale deel van ziekte in kaart brengen. Zowel de sociale, 

fysieke en spirituele kant zijn volgens hem belangrijk en de balans moet goed zijn. 

 

Nana: ‘Het gevoel van thuis missen ze en dat krijgen ze hier wel, omdat er hier ook naar het 

sociale en economische gekeken wordt. Mensen worden hier daarom dubbel genezen. Ze 

krijgen niet enkel medicijnen, maar er wordt ook naar hen geluisterd. Het is jammer dat niet 

meer huisartsen van onze diensten gebruik maken.’ 

 

3.2 Oorzaken ziekte 

Behalve ideeën over ziekte maken tevens oorzaken die gegeven worden voor het ontstaan van 

ziektes deel uit van iemands ziektebeeld. Ideeën over ziekte hangen namelijk ook samen met 

iemands levensovertuiging. Zo kan ziekte beschouwd worden als een toevallig 

natuurverschijnsel of een verklaring kan gezocht worden binnen een bepaalde religie 

(Blankenstein 1993: 35). Antropologisch onderzoek toont aan dat er veel culturele diversiteit 

is in het geloof over de oorzaken van ziekte (Landrine & Klonoff 1994: 182). Een universeel 

concept is de tweedeling van ziekteoorzaken in natuurlijk en bovennatuurlijk. In plaats van 

bovennatuurlijk worden er ook andere termen gebruikt, zoals personalistische (Foster & 

Anderson 1987 in Helman 2000: 95; Kottak 2006: 34), religieuze en magische verklaringen 

(Wellin 1977 in van der Geest & Rienks 1998: 11-13).  

Ook in Ghana wordt er een onderscheid gemaakt tussen ziektes met een natuurlijke en met 

een bovennatuurlijke oorzaak. Ziektes met een natuurlijke oorzaak worden door artsen 

behandeld. Verwarrend genoeg worden deze ziektes in Afrika vaak aangeduid als diseases of 

God, vanwege de natuurlijke oorzaak ervan. Deze ziektes kunnen iedereen overkomen en 

gaan na zelfmedicatie of een bezoek aan een huisarts of specialist ‘gewoon’ over. Ziektes met 

een bovennatuurlijke oorzaak, ook wel spirituele ziektes genoemd, worden door middel van 

spirituele genezing behandeld. Deze ziektes worden juist diseases of man genoemd, omdat 

boze geesten, heksen of kwaadwillende bekenden van het slachtoffer, die handelen in 

opdracht van de duivel, de ziekte hebben veroorzaakt. Wanneer ziektes niet genezen kunnen 

worden in de reguliere gezondheidszorg vermoedt men een bovennatuurlijke oorzaak en is 
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spirituele behandeling gewenst (Kraan 2001: 98; Sunderland 1993; Tichelman 1996: 311; 

Wing 1998: 145-146). 

Volgens een concept van Kleinman hebben mensen verschillende explanatory models, 

waarmee ze ziekte verklaren. Dit zijn cultureel en sociaal bepaalde denkmodellen over ziekte 

en gezondheid, die een verklaring bieden voor de oorzaken van ziektes en symptomen, het 

verloop van ziektes en de manier waarop zieke personen geacht worden zich te gedragen. 

Explanatory models kunnen per sociale of culturele groep verschillen. Zowel patiënten als 

gezondheidsprofessionals hebben explanatory models. Patiënten hebben deze in een 

gezamenlijke culturele setting geleerd. Gezondheidsprofessionals hebben aanvullende 

professionele scholing ontvangen, die hun eerdere culturele kennis zal overlappen. Zo zullen 

de explanatory models van gezondheidsprofessionals gericht zijn op disease, terwijl die van 

patiënten meer gericht zullen zijn op illness (Beune et al. 2008: 648-649; Hahn 1995: 68; 

Kleinman 1980; 1988). 

In de komende twee paragrafen ga ik nader in op de respectievelijk natuurlijke en 

bovennatuurlijke verklaringen die Ghanezen in Amsterdam geven voor het ontstaan van 

ziekte.  

 

3.2.1 Natuurlijke verklaringen 

In de reguliere westerse geneeskunde is er een biomedische wetenschappelijke kijk op ziekte 

en gezondheid. Kennis, die verkregen wordt op wetenschappelijke basis, staat in hoog aanzien 

in het Westen. Vrijwel alle ziektes kunnen verklaard worden vanuit het wetenschappelijk 

denken. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het zoeken naar oorzaken van ziektes, 

vooral naar oorzaken die direct op het lichaam inwerken. De biomedische geneeskunde richt 

zich voornamelijk op het beïnvloeden van fysiologische processen. In het westerse denkbeeld 

worden ziekte en de genezing daarvan geheel gemedicaliseerd (Blankenstein 1993: 36; Hahn 

1995: 131). De oorzaak van de ziekte en de verantwoordelijkheid voor de genezing ervan 

worden in het Westen veelal bij individuele patiënten zelf gelegd. Duidelijke voorbeelden 

hiervan zijn de ziektes die het gevolg zijn van roken, verslaving, overgewicht en onveilige 

seks. Naast de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben om gezond te blijven, worden 

de oorzaken van veel ziektes uitgelegd in biologische termen als ‘het binnendringen van 

bacteriën’ en ‘blootgesteld worden aan virussen’ (Helman 2000: 92-93).  

In het niet-westerse Ghana is er wel degelijk ook veel vertrouwen en geloof in de westerse 

biomedische geneeskunde. Christopher Taylor wees erop dat invloeden van buitenaf het 

geloof over ziekte in traditionele samenlevingen verandert (Crentsil 2007: 128). Dit is 
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zichtbaar bij de Ghanese migranten in Amsterdam bij wie, onder invloed van de westerse 

denkwijze, in hun explanatory model plaats is voor het besef dat ziekte verklaard kan worden 

door natuurlijke invloeden. Oorzaken die veel genoemd worden zijn: het koude weer in 

Nederland, eten en drinken, stress, te weinig beweging, hygiëne en genetische overerving. 

Deze verklaringen komen overeen met de ziekteoorzaken die door Ghanezen genoemd 

worden in het onderzoek van Beune et al. (2008: 655) naar de manier waarop Ghanese 

migranten omgaan met de aanbevolen behandeling om een verhoogde bloeddruk tegen te 

gaan. Ook zij noemden stress en veranderingen in klimaat en eetgewoonten als gevolg van 

migratie als veroorzakers van hun verhoogde bloeddruk.  

Het geloof in natuurlijke en bovennatuurlijke verklaringen voor ziekte bestaat dus naast 

elkaar. Deze twee ziekteoorzaken sluiten elkaar niet uit, maar zijn met elkaar verbonden in het 

explanatory model van Ghanese migranten. Natuurlijke verklaringen zijn onderdeel gaan 

uitmaken van het culturele denkbeeld, door de introductie van de biomedische geneeskunde in 

Ghana onder invloed van de koloniale machthebbers en de dominantie van dit medische 

model in de Nederlandse maatschappij. Bij een geloof in deze verklaringen hoort een gebruik 

van de biomedische gezondheidszorg. Het geloof in natuurlijke ziekteoorzaken heeft echter 

het geloof in bovennatuurlijke ziekteoorzaken niet verdreven. Wanneer de biomedische 

geneeskunde geen oplossing biedt stapt de Ghanese migrant in zijn explantory model 

gemakkelijk over op een bovennatuurlijke verklaring; een traditioneel geloof in heksen en 

slechte geesten als veroorzakers van ziekte, waarvoor spirituele genezing nodig is. 

 

3.2.2 Bovennatuurlijke verklaringen 

 

Gwendaline: ‘I believe in God, so I believe in witchcraft. Because if I believe in God and God 

is telling me it’s from the devil, then I believe there is a devil. And I know people who practise 

witchcraft. For instance in this main area, sometimes you see they have killed goats, 

sometimes they cut the head of and you see maybe they need that for a ritual. I don’t know 

who did it, but in the morning when you walk out you see it. Maybe three or four pets outside 

without the head. Then somebody killed it, that is ritual. That is witchcraft, I believe in 

witchcraft and it causes sickness, they cause a lot of things, accidents… a lot of things. So I 

believe that. They give sickness to people.’ 

 

In de westerse ziektebeleving is er nauwelijks ruimte voor bovennatuurlijke krachten. Van 

der Geest is echter van mening dat ook in ons wetenschappelijk denken veel magie besloten 
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ligt8, maar als westerse mensen willen wij zo graag rationeel zijn, dat we magische tekens 

makkelijker herkennen in andere culturen dan bij onszelf (Blankenstein 1993: 38). Zo ook bij 

veel Afrikaanse culturen. Zoals Christopher Taylor aan de ene kant erop wees dat invloeden 

van buitenaf het geloof over ziekte in traditionele samenlevingen verandert, benadrukte hij 

daarnaast dat sommige inheemse ideeën blijven bestaan als een reflectie van centrale culturele 

elementen en waarden (Crentsil 2007: 128). Hierin ligt een verklaring voor het gegeven dat er 

in het explanatory model van Ghanese migranten in Amsterdam een belangrijke plaats is 

ingeruimd voor het geloof in kwade geesten, de duivel en heksen als dienaar van de duivel, 

die ziekte kunnen veroorzaken. Dit soort ziektes worden door Ghanezen spirituele ziektes 

genoemd. De bovennatuurlijke krachten veroorzaken echter niet enkel ziekte (Foster 1976 in 

van der Geest & Rienks 1998: 144-145). Zoals in de uitleg van Gwendaline aan het begin van 

de paragraaf te zien is, is een lichamelijke ziekte slechts één van de vele vormen van ongeluk 

die de duivel kan veroorzaken. In de Ghanese holistische definitie van ziekte horen tevens 

andere vormen van ongeluk, zoals financiële -en relatieproblemen en ook deze kunnen dus 

door bovennatuurlijke krachten verklaard worden. 

In de definitie van Foster en Anderson, die het hebben over ‘personalistische 

verklaringen’, gaat het bij bovennatuurlijke krachten om de doelbewuste actieve interventie 

van een god, geest, voorouderlijke geest, heks of magiër (Helman 2000: 95). Ghanese 

migranten geloven dat als iemand boos of jaloers op je is, die persoon in de gedaante van een 

heks er met duivelse krachten voor kan zorgen dat jij of een van je familieleden (meestal een 

kind) ziek wordt.  

 

Victoria: ‘Jealousy can beaten you and your baby. If you are pregnant or have a baby and 

someone else is trying but can’t get a baby, the person can give your baby sickness. The 

sickness cannot let the baby grow. That is witchcraft from people who cannot get babies. My 

baby also. I don’t know who. There are a lot people angry with me. Maybe it’s my father. I 

delivered at 8 months and 3 days, because someone gave that sickness to him. He cannot 

grow, even if he eats a lot of food. If you find the right medicines it’s okay, but you cannot find 

the medicines for this.’ 

 

                                                           
8 Workshop ‘Magie en Moderniteit’ door Prof. Dr. Sjaak van der Geest tijdens de Utrechtse Antropologendag 
2008. 
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Hoe geesten en heksen precies te werk gaan of hoe de bovennatuurlijke krachten precies 

werken kon niemand me goed vertellen. Maar juist daarom lijkt de beleving van spirituele 

ziektes erg sterk te zijn, omdat het omgeven is met een mysterieuze en onverklaarbare sfeer.  

 

Shandorf moet lachen als ik vraag hoe het precies werkt: ‘Nobody knows how it happens, 

that’s why it’s spiritual. The way you feel it is not normal. When doctors can’t find the type of 

sickness you have, then you know it’s spiritual.’ 

 

Gwendaline op de vraag wat volgens haar de oorzaak is van het autisme van haar dochter: ‘I 

don’t know. Maybe… I believe, because I have normal children, so I believe there is 

something somewhere. There’s something wrong somewhere. I know it’s not from God, 

because God don’t give sickness. The reason I said there’s something wrong somewhere is 

because sometimes God allow. God is love and I know God loves everybody but I don’t know 

why He allows it. I don’t know why He allows it, but still I’m trusting Him and I’m praying for 

Him to do His work that He will heal my daughter.’ 

 

Een spirituele ziekte wordt in ieder geval op een passief slachtoffer geplaatst door iemand die 

hem of haar kwaad wil doen (Wing 1998: 146). Ook kunnen kwade geesten in opdracht van 

de duivel ziekte brengen als je niet gelovig genoeg bent. Rivers verdeelt deze verklaringen in 

een religieus en een magisch geloof. Hij zegt dat er aan de ene kant een religieus geloof is in 

dat ziekte veroorzaakt wordt door bovennatuurlijke krachten en aan de andere kant is er een 

magisch geloof in dat andere mensen krachten op een magische manier manipuleren en 

daarmee ziekte veroorzaken (Wellin 1977 in van der Geest & Rienks 1998: 12-13).  

Het traditionele geloof in deze bovennatuurlijke krachten, heksen en geesten wordt 

gekoppeld aan het (moderne) christendom, dat vanaf de 15e eeuw met de kolonialisten naar 

Ghana gekomen is. Het geeft aan dat religie een belangrijke factor is in het ideeën- en 

verklaringsstelsel van Ghanezen (Pollard 2006: 138). Ook Tichelman (1996: 306-307) wijst 

op het belang van religie in de ideeën over ziekte van Ghanese migranten. Ze stelt dat religie 

in Afrika van oudsher een direct praktische waarde heeft en sterk gericht is op de problemen 

van het dagelijks leven. Centraal staat hoe deze problemen positief beïnvloed kunnen worden 

met behulp van bovennatuurlijke krachten. Door middel van religie wordt zo betekenis 

gegeven aan ziekte. Het formuleren en beleven van ziekte, het construeren van een klinische 

realiteit, is daarmee verweven. Door ziekte in religieuze termen te definiëren (ook wel 

spiritualiseren genoemd) wordt het religieuze domein als metafoor gebruikt om ziekte te 

duiden. Vragen over de verantwoordelijkheid en oorzaak van ziekte worden verhelderd en de 
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gelovige vindt een manier om met ziekte om te gaan. De beleving van ziekte wordt uitgedrukt 

in een religieus discours. Religieuze genezing is in deze zin een ritueel waarbij de zieke 

gezond kan worden door gebruik te maken van religieuze metaforen en symbolen. Aan de ene 

kant geven deze rituelen uitdrukking aan de toestand van de zieke, aan de andere kant heeft 

het de kracht in zich om de ziekte te veranderen, de symptomen te beïnvloeden en het 

ziektegedrag te wijzigen. Poewe (1994: 46) stelt evenzo dat de manier waarop charismatische 

gelovigen omgaan met ziekte een integratie van religie en dagelijkse praktijk laat zien. Dat 

leidt tot een desecularisering van genezing, waarmee religieuze betekenis aan ziekte wordt 

gegeven en daarmee verder gegaan wordt dan het dualisme tussen lichaam en geest. 

Er zijn Ghanezen die geloven dat alle ziektes spiritueel zijn. Kuntu Jackson: ‘Some people 

believe every sickness is from the spiritual realm, but not everybody. It depends per person.’ 

Aan de andere kant zijn er ook Ghanezen die er in het geheel niet in geloven. De meeste 

Ghanese migranten in Amsterdam zijn actief christelijk. Van de vijfentwintig Ghanezen die 

meededen aan het CARE onderzoek9 van het Emma Kinderziekenhuis, beantwoordden 

vierentwintig van hen op de vraag wat hun religie is, dat ze christelijk zijn. Eenentwintig 

daarvan gaven aan actief christelijk te zijn. Ondanks deze grote meerderheid christenen in de 

Ghanese gemeenschap wil dat niet zeggen dat iedereen gelooft in bovennatuurlijke 

ziekteverklaringen.  

 

Zorgadviseur Nana ontmoet veel Ghanese patiënten die erin geloven, maar gelooft er zelf niet 

in: ‘Ghanezen vallen in deze situaties terug op hun geloof in plaats van dat ze denken: ‘Hoe 

komt het?’ Ze denken: ‘Wie heeft dit op mij gelegd?’ en ‘Wie heeft dit gedaan?’ in plaats van 

‘Wat heb ik gedaan?’ Ze kijken eerst naar hun directe omgeving, ze denken dat iemand 

daaruit het hen toegewenst heeft. Ze gaan dan naar de kerk voor een mirakel. […] Ze denken 

dat iemand anders het hen toewenst. Dat dat de oorzaak van ziekte is. De oorzaak wordt 

daarmee verplaatst van jezelf naar een ander. Ik vind het flauwekul. Het is een kwestie van 

onzekerheid over jezelf. Hoe ze het noemen, geesten of hekserij, interesseert me niet. Ze staan 

niet sterk in hun schoenen. Ik zeg dat ze positief moeten denken. Wees wijs. Als ze bijvoorbeeld 

denken dat hun moeder het doet, dan zeg ik: ‘Je bent uit je moeder geboren, die heeft altijd 

voor je gezorgd met veel liefde en nu denk je dat zij je iets aandoet? Denk na, wees wijs.’’ 

 

                                                           
 
9 The Social and Financial Consequences of Caring for a Chronically Ill Child. Een onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het AMC Amsterdam door Heymans, van Praag, Grootenhuis en Hatzmann. 
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Zelfs de pastoor van de Church of Pentecost, Samuel, heeft er een relativerende mening over: 

‘A lot of people believe that what is happening to them is the work of demons or witches. That 

is not good. The people work a lot and don’t eat healthy. So when they become sick it is not 

the work of demons. A lot of them have an attitude that everything that happens to them is 

from the devil or is witchcraft. It is certainly there, but not every problem derives from that. 

They think that before they were Christians they did things wrong and it’s still hunting them. 

But the power of God is so great those things cannot follow you from before you were a 

Christian.’ 

 

Volgens psychiatrisch verpleegkundige Eko heeft het denken over de oorzaken van 

ziektes te maken met iemands opleiding en dat hoe hoger opgeleid iemand is, hoe minder 

bovennatuurlijke oorzaken aangewezen worden. Aan de andere geeft hij aan dat als een hoog 

opgeleid iemand opeens ernstig ziek wordt, deze persoon vaak alsnog terugvalt op zijn cultuur 

en denkt dat er een bovennatuurlijke oorzaak aan ten grondslag zou kunnen liggen. Dit komt 

overeen met de mening van Landrine & Klonoff (1994) die een onderzoek deden naar het 

geloof in het bovennatuurlijke als de oorzaak van ziekte. Zij ondervroegen slechts studenten 

van universiteiten en onder hen die behoorden tot etnische minderheidsgroepen was het 

geloof in bovennatuurlijke oorzaken groot. Dit betekent dat ook zij die hoog opgeleid zijn 

beïnvloed worden door hun culturele achtergrond bij ziektebeleving en, eventueel naast een 

geloof in de wetenschap, blijven geloven in bovennatuurlijke krachten.  
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Hoofdstuk 4. Behandeling en genezing van Ghanese migranten 

 

4.1 Sectoren van gezondheidszorg 

Het tweede deelaspect van de klinische realiteit zijn de behandelingsvormen of de genezende 

activiteiten waar door een bepaalde culturele groep gebruik van wordt gemaakt als zij met 

ziekte te maken krijgen. De behandeling waarvoor wordt gekozen is onderdeel van en heeft 

invloed op de ziektebeleving, omdat men met zekere verwachtingen gebruik maakt van een 

bepaald soort behandeling. Als goede resultaten worden verwacht, zal dit een positieve 

uitwerking hebben op de beleving van ziekte. De behandeling wordt dan ervaren als steun en 

een houvast om weer gezond te worden. Als er twijfel is over de effectiviteit van de 

behandeling, zullen in de beleving van ziekte onzekerheid en scepsis overheersen. 

Binnen de medische antropologie zijn drie verschillende sectoren van gezondheidszorg 

gedefinieerd die in alle culturen voorkomen: de popular sector, de professional sector en de 

folk sector (Crentsil 2007: 20; Kleinman 1980: 50-60). Het onderscheid tussen deze sectoren 

is een relevant concept, omdat de verschillende vormen van geneeskundige hulp waar een 

culturele groep gebruik van maakt ermee geanalyseerd en verklaard kunnen worden.  

De popular sector richt zich op zelfmedicatie en hulp van familie en de sociale omgeving. 

Het is de non-professionele culturele en sociale context waarin ziekte als eerste gedefinieerd 

wordt en genezingsactiviteiten geïnitieerd worden. Zelfbehandeling is vaak de eerste 

interventie waar mensen toe overgaan als ze ziek zijn. Als ze hun toevlucht nemen tot 

alternatieve of professionele genezers komt deze keuze voort uit overleg in en de cultuur van 

de popular sector. Nadat patiënten een behandeling hebben ondergaan in de professional of 

folk sector komen ze weer terug in de popular sector om te evalueren en te overleggen wat ze 

daarna gaan doen. De popular sector is de verbinding tussen de verschillende sectoren van 

gezondheidszorg. Het is de belangrijkste sector waarin wordt besloten of en welke vormen 

van zorg en behandeling gezocht zullen worden. Kleinman (1980: 53) wil echter benadrukken 

dat de meeste nadruk in de popular sector niet ligt op ziekte en de zorg daarvoor, maar op 

gezondheid en het behouden daarvan. De meeste aandacht en energie van mensen gaat in deze 

sector uit naar het voorkomen van ziektes. 

De professional sector is het officiële gezondheidszorgsysteem. In het overgrote deel van 

de wereld is dat het biomedische systeem; het systeem gebaseerd op de wetenschappelijke 

medische biologie. Kleinman (1980: 52) is van mening dat de macht om ziekte en 

behandeling als sociale en culturele elementen te creëren niet gelijk over de sectoren verdeeld 
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is. De professional sector is overheersend, omdat sociale macht in grote mate een functie van 

institutionalisering is en de professionele sector is hevig geïnstitutionaliseerd. In niet-westerse 

landen waar het biomedische systeem de professional sector vormt, is een proces van 

indigenization gaande. Hiermee wordt bedoeld dat de moderne biomedische geneeskunde in 

deze landen nooit in zijn geheel wordt overgenomen, maar dat verschillende factoren worden 

aangepast aan het betreffende land, waardoor het meer passend is voor de daar heersende 

cultuur (Kleinman 1980: 53-59). 

De folk sector wordt gekarakteriseerd door alternatieve/traditionele geneeswijzen. 

Traditionele geneeswijzen worden vaak verdeeld in religieuze en wereldlijke praktijken, maar 

Kleinman geeft aan dat deze scheiding in de praktijk niet duidelijk is en het elkaar dikwijls 

overlapt (Kleinman 1980: 59). De keuze voor traditionele behandelingsmethoden van 

minderheidsgroepen in multiculturele samenlevingen kan beschouwd worden als een factor 

die de cohesie binnen de eigen migrantengemeenschap bevordert en tegelijk een instrument 

vormt voor sociale controle (van Bekkum e.a. 1996: 55).  

In de volgende paragrafen laat ik aan de hand van de verschillende sectoren van 

gezondheidszorg zien welke vormen van behandeling en genezende activiteiten deel uitmaken 

van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten in Amsterdam. 

 

4.2 Behandeling en genezing van Ghanese migranten 

Zoals in het cultuurspecifieke ziektebeeld van Ghanese migranten plaats is voor zowel 

natuurlijke en bovennatuurlijke ziekteverklaringen, maken Ghanese migranten in Amsterdam 

ook gebruik van zowel traditionele culturele genezingsactiviteiten (in de popular en folk 

sector) en westerse biomedische gezondheidszorg (professional sector). De reguliere 

gezondheidszorg in Nederland is gebaseerd op dit biomedische model en is de belangrijkste 

vorm van gezondheidszorg in de Nederlandse cultuur. Naarmate het acculturatieproces van 

Ghanese migranten vordert, zullen zij meer gebruik gaan maken van de reguliere Nederlandse 

gezondheidszorg. Hoe meer bindingen migranten namelijk hebben met representanten van de 

dominante cultuur, hoe groter de invloed is van het dominante medische model (van Bekkum 

e.a. 1996: 55) 

 

4.2.1 Reguliere gezondheidszorg 

In het vorige hoofdstuk werd al aangegeven dat er onder de Ghanese gemeenschap in 

Amsterdam een redelijk groot vertrouwen is in de westerse geneeskunde. Eén van de 

behandelingsvormen waar Ghanezen dan ook actief gebruik van maken is de reguliere 
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Nederlandse gezondheidszorg. Dit biomedische systeem is het officiële 

gezondheidszorgsysteem in Nederland en daarom behoort het tot de professional sector.  

Dat Ghanezen in Nederland gebruik maken van de reguliere gezondheidszorg blijkt 

bijvoorbeeld uit het onderzoek van Boahene et al. (2000), uitgevoerd in opdracht van de 

Ghanese organisatie Afapac en met de titel Problems Faced by Ghanaians in Obtaining 

Healthcare in The Netherlands. Hieruit blijkt dat Ghanezen hun weg naar de Nederlandse 

gezondheidszorg weten te vinden. 66% van de 300 respondenten maakt gebruik van de zorg 

van een huisarts. 40% maakt gebruik van de gezondheidszorg in ziekenhuizen of 

rehabilitatiecentra, waarvan 70% wordt doorverwezen door een huisarts en 30% zelf 

rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat. In Nederland is het gebruikelijk om pas hulp van een 

specialist in het ziekenhuis te ontvangen nadat je bent doorverwezen door een huisarts. De 

Ghanezen die rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan wordt daarom verteld dat zij terug moeten 

naar de huisarts voor een verwijsbrief of zij krijgen enkel eerste hulp. De reden dat zij 

rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan, is omdat het in Ghana de gewoonte is dat zo te doen. 

De biomedische gezondheidszorg heeft in Ghana op verschillende punten een proces van 

indigenization ondergaan en één van die punten ligt op het gebied van afspraken maken. 

Omdat het maken van afspraken of het zich houden daaraan nauwelijks aanwezig zijn in de 

Ghanese cultuur, is dit ook niet geïncorporeerd in de biomedische gezondheidszorg. Hanna: 

‘Also here if you’re sick you go to house doctor and they send you to AMC. In Africa there is 

not a house doctor. You go immediately to the hospital and you don’t have to make an 

appointment. You just join the line.’ 

Het gebruik van de biomedische gezondheidszorg is onder Ghanese migranten in 

Amsterdam waarschijnlijk groter dan onder de Ghanezen in Ghana. Ghanese migranten 

kennen een belangrijke betekenis toe aan dit medische systeem, omdat zij in aanraking komen 

met de Nederlandse cultuur en gewoontes en door dit proces van acculturatie deze 

behandelingsvorm meer onderdeel gaat uitmaken van hun eigen ziektebeleving. Wanneer zij 

namelijk met gezondheidsklachten te maken krijgen, zullen ze eerst op zoek gaan naar een 

behandeling in de reguliere Nederlandse gezondheidszorg. In navolging van de biomedische 

artsen zullen ze hun ziekte dan ervaren als een biologische verstoring. 

Een andere reden dat Ghanezen hier actief gebruik maken van de Nederlandse 

gezondheidszorg, is omdat die zoveel beter is dan die in Ghana (Boahene et al. 2000: 12; 

Kraan 2001: 100). In Ghana zijn er publieke ziekenhuizen van de overheid en 

privéziekenhuizen. De privéziekenhuizen zijn vaak wel goed, maar zijn ook erg duur 

waardoor veel Ghanezen er geen gebruik van kunnen maken. De openbare ziekenhuizen zijn 
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een stuk goedkoper, maar de kwaliteit van gezondheidszorg is er niet van een heel hoog 

niveau. In rurale gebieden is vaak überhaupt geen biomedische gezondheidszorg aanwezig en 

op de plekken waar dat wel het geval is, is er een gebrek aan medicijnen en andere 

basisbenodigdheden of is de kwaliteit ervan slecht (Crentsil 2007: 137). Ghanezen in 

Amsterdam zijn daarom te spreken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de reguliere 

Nederlandse gezondheidszorg en het Nederlandse ziektekostenstelsel. 

De invloed van de biomedische gezondheidszorg op de beleving van ziekte is zichtbaar in 

verschillende factoren. Uiteraard speelt de vermoedelijke afloop van het genezingsproces een 

rol in die ervaringen. Wanneer bijvoorbeeld verwacht wordt dat de zieke persoon voorspoedig 

zal genezen en herstellen wordt de ziekte als minder zwaar beleefd dan als een lang en 

moeizaam genezingsproces voorspeld wordt. Ook spelen culturele factoren een rol in de 

invloed van de reguliere Nederlandse gezondheidszorg op de cultuurspecifieke beleving van 

ziekte. Bepaalde culturele Ghanese gebruiken, waar geen plaats voor is in de Nederlandse 

gezondheidszorg, worden door Ghanese migranten gemakkelijk aan de kant geschoven, 

waardoor hun cultuurspecifieke beleving van ziekte verandert. Zo zijn Ghanezen in Nederland 

positief te spreken over de zorg die je krijgt als je in het ziekenhuis opgenomen bent. In 

Ghana worden opgenomen patiënten niet altijd even aardig benaderd en worden zij soms zelfs 

geslagen, zoals blijkt uit de verklaring van een Ghanese vrouw die haar waardering uitspreekt 

over de vriendelijke verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen.10 Steun van 

gezondheidsprofessionals tijdens een opname verlicht de gevoelens van pijn en onzekerheid 

tijdens een ziekteperiode. Daarnaast wordt de efficiënte werkwijze in ziekenhuizen 

gewaardeerd. Ghanezen vinden het fijn dat zij vaak op tijd geholpen worden en nemen 

daarmee afstand van de Ghanese cultuur waar geen afspraak gemaakt hoeft te worden als je 

naar de dokter gaat en daarom de kans groot is dat je lang moet wachten (Boahene et al. 2000: 

12; Kraan 2001: 100). Verder worden de prenatale -en kraamzorg aan moeder en kind positief 

gewaardeerd. In Ghana sterven nog altijd teveel moeders en kinderen in het kraambed.  

 

Victoria: ‘… in our culture being pregnant and delivering is not easy. When people go to the 

hospital to deliver, some don’t come back. When God is not on your side, one of you will lose. 

It is not easy in our culture, the mother or the child dies often. A lot of women go to the 

hospital and don’t come back. Here it is better. They take care of the mother and the child and 

                                                           
10 Opgetekend in het verslag van de spiegelbijeenkomst met Ghanese vrouwen d.d. 28-11-2006. AMC, afdeling 
Gynaecologie. 
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if someone has to die, they will always save the baby and that is good, because the child is the 

most precious in the world.’ 

 

In de Ghanese cultuur is het erg belangrijk voor een vrouw om moeder te zijn. Het 

moederschap staat volgens Yebei (2000: 136) synoniem aan het zijn van een fatsoenlijke, 

gelukkige en goede vrouw. Adequate hulp tijdens de zwangerschap en bevalling wordt 

daarom belangrijk gevonden en als er iets mis gaat maakt de wetenschap dat er goede 

medische zorg ter beschikking is die ervaring minder beangstigend. 

Andere culturele Ghanese gebruiken, waar geen plaats voor is in het Nederlandse 

gezondheidszorgsysteem, worden juist nog steeds nagestreefd en waardevol gevonden door 

Ghanese migranten, waardoor er ook veel kritiek is op de Nederlandse gezondheidszorg. De 

negatieve ervaringen hebben invloed op de ziektebeleving. Deze aspecten hebben 

voornamelijk te maken met de relatie tussen artsen en patiënten en zullen daarom terug 

komen in hoofdstuk 5. 

 

4.2.2 Spirituele genezing  

Religie maakt onderdeel uit van cultuur en daarom zijn religieuze genezingsactiviteiten 

belangrijk voor cultuurspecifieke ziektebeleving. Naast de reguliere gezondheidszorg maken 

veel Ghanese migranten actief gebruik van genezende activiteiten in hun eigen christelijke 

kerken. Het gaat om spirituele genezingssessies (Beune et al. 2008; Boahene et al. 2000; 

Kraan 2001; Meyer 1995a; Meyer 1995b; Pollard 2006; Tichelman 1996; Wondergem & 

Tonkens 1990; Yebei 2000), door Ghanezen zelf spiritual healing, divine healing of 

deliverance genoemd. Volgens het onderzoek van Boahene et al. (2000: 8) maakt 76% van de 

Ghanezen in Nederland hier gebruik van. Dit percentage komt overeen met het aantal 

informanten in mijn onderzoek die naar de kerk gaan voor spirituele genezing. Kleine details 

maken zichtbaar dat het christelijke geloof alom aanwezig is: een opengeslagen Bijbel boven 

het hoofdje van een Ghanese baby op de zuigelingenafdeling, stickers en schilderijtjes op 

deuren en muren in huizen met teksten als ‘All power belongs to Jesus’ en ‘I am covered in 

the blood of Jesus’ en tv’s waarop de zender God Europe luidt huiskamers in schalt.  

In Amsterdam Zuidoost zijn veel Ghanese kerken en Bijbelgroepen. Deze zijn opgericht 

omdat Ghanezen zich in de Nederlandse kerken niet thuis voelen. De sfeer is te ingetogen 

(Tichelman 1996: 309) en ze keuren het af dat het christendom onder Nederlanders aan 

aanhang inboet. De Ghanese kerken zijn veelal charismatische kerken, zoals de Church of 

Pentecost, waar veel Amerikaanse invloeden zichtbaar zijn. Deze charismatische kerken 
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krijgen steeds meer leden. Ze bieden gelovigen remedies en bescherming tegen allerlei 

soorten ongeluk en ziektes die worden veroorzaakt door duivelse geesten. Daarmee hanteren 

zij een holistische aanpak die aansluit bij het holistische ziektebeeld van Ghanezen. Ook in 

Ghana worden deze kerken daarom steeds populairder (Meyer 1995b: 236-237). De 

belangrijke plaats die biomedische behandeling is gaan innemen in de ziektebeleving van 

Ghanese migranten heeft er niet voor gezorgd dat het geloof in spirituele genezing verminderd 

is (Yebei 2000: 138).  

Spirituele genezing valt onder de folk sector, omdat het een alternatieve en traditionele 

geneeswijze is. Het is een alternatieve geneeswijze voor biomedische behandeling. 

Verschillende antropologen noemen deze vorm van genezing traditioneel, zoals Kraan (2001) 

en Pollard (2006). Andere antropologen, zoals Meyer (1995) en Tichelman (1996), vinden 

traditioneel in deze context geen correcte term. Het christendom is immers pas tijdens het 

Europees kolonialisme door missionarissen naar Ghana gebracht en de huidige uitbundige 

manier waarop in de charismatische kerken de religie beleefd wordt, is nauwelijks te 

vergelijken met de vroegere missiekerken. Meyer (1995b: 252) stelt dat de huidige 

pinksterbeweging gezien moet worden als het inheems eigen maken van het christelijke 

geloof. Heel traditioneel zijn de genezingssessies dus niet. Daarnaast ontkennen de Ghanezen 

zelf ten stelligste dat het iets met traditie en traditionele religie te maken heeft. De traditionele 

Afrikaanse godsdiensten richten zich op voodoo en hekserij en met die dingen willen de 

christelijke Ghanezen niets te maken hebben. Het zijn duivelse praktijken en als christen dien 

je je daar afzijdig van te houden. Hierin uiten zij echter een dubbele boodschap. Ghanezen 

geloven namelijk wel dat traditionele gebruiken als voodoo en hekserij realistische en 

aanwezige krachten zijn. Ze willen aan de ene kant dus niets met traditionele religies en 

gebruiken te maken hebben, maar aan de andere kant hebben die traditionele overtuigingen 

wel een belangrijke plaats gekregen binnen hun christelijke geloof. Het zijn praktijken 

afkomstig van de duivel, waar tegen gevochten moet worden en waaraan te ontkomen valt 

door een vrome houding. Door middel van syncretisme hebben deze traditionele ideeën een 

plaats gekregen binnen het (moderne) christendom (Kraan 2001: 99).  

Syncretisme doet zich voor als er een culturele mix ontstaat, zoals religieuze mengsels, als 

gevolg van acculturatie wanneer verschillende culturen met elkaar in contact komen (Kottak 

2006: 485). In Ghana hebben traditionele Afrikaanse religies zich vermengd met het moderne 

christelijke geloof. Tichelman (1996: 310) legt uit dat het geloof in de kracht van geesten 

altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld in het wereldbeeld van Afrikanen en dat vòòr de 

komst van het christendom geesten beschouwd werden als goed én slecht. Deze houding 
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tegenover geesten is met de komst van het christendom veranderd en alle geesten, met 

uitzondering van de Heilige Geest, worden nu gedemoniseerd en dienaren van de duivel 

genoemd. Ook Meyer (1995b: 237) geeft aan dat het geloof in het bestaan van duivelse 

geesten niet beperkt is tot premoderne culturen en samenlevingen, maar eerder onderdeel van 

de moderniteit is, zowel in het Westen als elders. Volgens haar staat deze Afrikanisering ‘van 

onderaf’ haaks op de pogingen van Afrikaanse intellectuelen en theologen om het 

christendom en de traditionele religie, die door hen gezien worden als basis voor een 

authentiek Afrikaanse identiteit, te verzoenen (1995a: 407). In plaats van deze gelijkwaardige 

verzoening krijgen de Afrikaanse traditionele godsdiensten een inferieure plaats toebedeeld. 

Het wordt als antropologen gezien als een poging van mensen om hun situatie te begrijpen en 

om te kunnen gaan met veranderingen (1995b: 237). 

Voor de Ghanese migranten in Amsterdam betekent dit dat wanneer zij te maken krijgen 

met ziekte en andere problemen, ze in de kerk de ruimte krijgen om dit een plek te geven door 

het vinden van bovennatuurlijke verklaringen. Er kan vervolgens op zoek gegaan worden naar 

een oplossing en genezing kan bewerkstelligd worden door deel te nemen aan een spirituele 

genezingssessie (zie bijlage 2 voor een flyer). Tijdens genezingssessies in de Afrikaans 

georiënteerde kerken worden door middel van intensief gebed en handoplegging geesten 

uitgedreven. De Heilige Geest, rijkdom en genezing worden ontvangen. Deze spirituele 

behandelingen worden gebruikt om zowel ziektes te voorkomen als te genezen. De genezing 

is erop gericht de verstoorde balans te herstellen: de mens moet weer heel worden. De 

krachten van de Heilige Geest zijn hierbij onmisbaar, zowel bij ziektes met een natuurlijke 

oorzaak als bij ziektes met een bovennatuurlijke oorzaak. Er wordt dus niet enkel gebruik 

gemaakt van spirituele genezing als men een bovennatuurlijke oorzaak van de ziekte 

vermoedt. Voor ziektes met een natuurlijke oorzaak is een actieve houding van de gelovige 

(bidden, vasten, lezen van de Bijbel en regelmatig kerkbezoek) vaak voldoende om genezing 

tot stand te brengen. Bij een ziekte met een bovennatuurlijke oorzaak is naast een actieve 

houding van de gelovige uitdrijving van de boze geesten nodig (Kraan 2001: 98-99; Meyer 

1995b: 236; Tichelman 1996). Op een vrijdagavond in april ging ik met Gwendaline, één van 

mijn informanten, naar een genezingssessie in de Church of Pentecost. Hieronder volgt een 

weergave van mijn eigen ervaringen tijdens deze genezingssessie, waar exorcistische rituelen 

plaatsvonden. 

 

‘First forget all the sins you have committed, the son of God forgives you. RECEIVE YOUR 

HEALING!’ De pastoor schreeuwt deze tekst door een microfoon naar de kerkgangers die zich voor 
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het podium verzameld hebben. De mensen in de kerk beantwoorden zijn geschreeuw met een luid: 

‘AMEN!’ Alle voorgangers doen inmiddels mee en schreeuwen, een aantal met een microfoon, tegen 

de mensen voor het podium terwijl ze tussen hen door lopen. ‘RECEIVE YOUR HEALING!’ ‘IN 24 

SECONDS!’ ‘OUT! OUT! OUT! GHOSTS COME OUT! OUT!’ ‘WE COMMAND YOU IN THE  

NAME OF JESUS, OUT!’ De mensen in de kerk die nog bij hun stoelen staan, reageren door te joelen 

en ‘AMEN!’ te schreeuwen, iedere keer als een voorganger ‘OUT!’ roept. ‘OUT!’ ‘AMEN!’ ‘OUT!’ 

‘AMEN!’ ‘OUT!’ ‘AMEN!’ ‘OUT!’ ‘AMEN!’ ‘OUT!’ ‘AMEN!’ Plotseling begint er een vrouw te 

gillen. Eén van de vrouwen voor het podium krijst zo hard ze kan en zakt in elkaar op de grond. Ze gilt 

en maakt schokkende bewegingen met haar lichaam, die bezeten is. Verschillende voorgangers 

schreeuwen tegen haar, in haar gezicht, dat de geest eruit moet komen. Net als deze vrouw tot rust lijkt 

te komen, begint er een andere vrouw te gillen en te schreeuwen en dan nog een en nog een… De 

handelingen herhalen zich. De gillende vrouwen zakken op de grond, waarbij ze af en toe opgevangen 

moeten worden door een aantal mannen. De voorgangers pakken de vrouwen vast, bij hun haren, en 

schreeuwen in hun gezicht dat de geest naar buiten moet komen.  

Na een tijdje beginnen de mensen voor het podium weer langzaam terug te keren naar hun 

plaatsen. Als bijna iedereen weer op haar plaats zit, zie ik dat er nog twee vrouwen op het podium 

liggen te jammeren. Ze liggen op hun rug met hun armen wijd. Eentje schokt nog na en ik zie dat ze 

een blote voet heeft. Meerdere mensen zijn iets verloren. Iemand komt terug naar voren om haar bril te 

halen en een andere vrouw zoekt naar een schoen. Er wordt onder begeleiding van de band weer 

gezongen en gedanst. Uiteindelijk keren ook de twee vrouwen die op het podium lagen weer terug 

naar hun plaatsen. Een van hen heeft tranen op haar gezicht. 

Wanneer ik denk dat het klaar is, gebeurt er opeens nog iets. Een vrouw loopt heen en weer voor 

het podium, terwijl een aantal voorgangers om haar heen lopen en tegen haar schreeuwen en haar 

aanmoedigen. ‘In the name of Jesus you are healed!’ Ik ben getuige van een waar wonder. De vrouw, 

die na een operatie aan haar buik een infectie kreeg in haar heupen en daarom sindsdien met krukken 

liep, loopt nu zonder krukken met hulp van God, een beetje stijf nog, heen en weer voor het podium. 

De mensen in de zaal joelen en klappen. De pastoor pakt demonstratief haar krukken en gooit die in 

een hoek.  

 

Door actief deel te nemen aan deze culturele en religieuze genezingsactiviteiten, waar een 

groot deel van de Ghanese gemeenschap gebruik van maakt, wordt de cohesie binnen de 

Ghanese migrantengroep bevorderd. Van Bekkum e.a. (1996: 55) gaven aan dat de keuze 

voor alternatieve en traditionele behandelingsmethoden ook een instrument vormt voor 

sociale controle. Sociale controle wordt door Nicholas Kottak (in Kottak 2006: 388) 

gedefinieerd als die gebieden van het sociale systeem (geloof, praktijken, instituties) die het 

meest betrokken zijn bij het in stand houden van normen en het reguleren van conflicten. 
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Normen zijn culturele standaarden of richtlijnen die individuen in staat stellen gepast gedrag 

van ongepast gedrag te onderscheiden. In de Ghanese kerken is deze sociale controle 

zichtbaar doordat bepaalde normen en waarden gepredikt worden, zoals het zich onthouden 

van drugs en onbeschermde seks. Verder helpt de pastoor bij het oplossen van conflicten en 

wordt de jeugd actief betrokken bij activiteiten. Samuel, een van de pastoren van de Church of 

Pentecost, vindt het jammer dat het werk dat zij doen niet genoeg gewaardeerd wordt door 

ondermeer de Nederlandse overheid: 

 

‘Sometimes for us pastors it’s painful to see that some people like the government don’t see 

the impact we have in the Ghanaian community. The Ghanaians have diverse problems, their 

problems are enormous and they need someone who has the time to listen to them and to give 

counselling. I know in the Netherlands the state and religion are separated, but the 

government should value what we do. If we are looking for a place to worship, they don’t 

make a conscious effort to help us. The work we do is not just the faith. When people become 

better, they are more useful to the society. […] So what we do it is healing, teaching, 

counselling. We also recommend for sickness to go to the hospital. But sometimes doctors 

cannot do anything. After we have prayed for those people, we see results.’  

 

Begin april was er een rel in Amsterdam Zuidoost. Volgens het CDA was de scheiding tussen 

kerk in staat mogelijk in het geding, omdat Ghanese kerkgenootschappen subsidie zouden 

hebben gekregen. Die subsidie behoor je volgens het CDA alleen te krijgen voor sociaal 

maatschappelijke activiteiten en niet voor huur, kerkdiensten en Bijbelstudies.11 Dit is precies 

wat de pastoor bedoelt. Hij vindt dat onterecht, omdat zij sociaal maatschappelijk gezien veel 

doen voor de gemeenschap.  

De betekenis van de religieuze genezingspraktijken voor de cultuurspecifieke 

ziektebeleving van Ghanese migranten is groot. Het collectief ervaren van genezing tijdens de 

genezingssessies is voor veel Ghanezen een belangrijke steun bij het omgaan met ziekte. Het 

samen delen van problemen en werken aan een positieve verandering zijn een grote troost en 

houvast voor Ghanese migranten. Er wordt veel steun ontleend aan mensen uit dezelfde 

geloofsgemeenschap. Daarom speelt deze alternatieve geneeswijze nog een grote rol in de 

cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten. 

 

                                                           
11 In: ‘‘Schending kerk en staat.’ CDA Zuidoost stelt vragen over subsidie aan kerkgenootschappen.’ Metro, 02-
04-2008. 
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4.2.3 Kruidenbehandeling  

De derde belangrijke vorm van behandeling waar Ghanese migranten gebruik van maken is 

kruidenbehandeling. Uit de onderzoeken van Pollard (2006), naar de betekenis van de zorg 

van moeders voor hun kinderen in Ghana, en van Wondergem en Tonkens (1990), naar het 

gebruik van kruiden in Ghana, blijkt dat deze geneeswijze daar nog veel voorkomt. Uit de 

onderzoeken van Kraan (2001) en de organisatie Afapac (Boahene et al. 2000) komt naar 

voren dat er ook in Amsterdam nog actief gebruik gemaakt wordt van kruidenbehandeling 

door Ghanezen, die hiervoor naar traditionele genezers gaan. Volgens het onderzoek van 

Afapac maakt 40% van de Ghanese gemeenschap gebruik van herbal treatment (Boahene et 

al. 2000: 8). Beune et al. (2007: 654) echter, die een onderzoek deden naar de manier waarop 

Ghanese migranten omgaan met de aanbevolen behandeling om een verhoogde bloeddruk 

tegen te gaan, concluderen dat de meeste Ghanese respondenten liever geen Ghanese kruiden 

gebruiken uit angst dat de combinatie van kruiden en medicijnen gevaarlijk kan zijn. Een 

andere reden dat zij dit liever niet gebruiken, is omdat ze het associëren met een lage sociale 

status. Ook in de gesprekken met mijn Ghanese informanten heb ik weinig bewijs gevonden 

dat traditionele kruidenbehandeling een veelgebruikte vorm van genezing is in de Ghanese 

gemeenschap.  

Een minderheid van mijn informanten zei gebruik te maken van Ghanese kruiden. Deze 

nemen zij zelf mee uit Ghana of ze kopen de kruiden op de markt of in Ghanese winkeltjes in 

Zuidoost. Ze gebruiken deze kruiden zonder tussenkomst van een arts of genezer voor hun 

gezondheidsklachten. Daarmee is het een vorm van zelfmedicatie geworden en maakt 

kruidenbehandeling in de Ghanese gemeenschap dus onderdeel uit van de popular sector. In 

Ghana lijkt behandeling met kruiden nog meer te passen in de folk sector, omdat het daar een 

veelgebruikte traditionele geneeswijze is waar kruidenbehandelaars, of traditioneel genezers, 

een grote rol in spelen. Wanneer een Ghanese migrant in Nederland echter van een bepaald 

soort kruiden gebruik wil maken, worden deze zelf in huis gehaald of wordt familie of iemand 

anders in de gemeenschap ingeschakeld. Daarbij gaven mijn Ghanese informanten aan dat 

kruiden niet enkel gebruikt worden in geval van ziekte, maar voornamelijk om ziekte te 

voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn stukjes boombast, zoals maogini of hachoi, die zorgen 

voor een goede doorstroming van je bloed en kruiden die helpen bij de reiniging van je 

lichaam. Dit sluit aan bij een van de kenmerken van de popular sector, waarin de nadruk niet 

ligt op ziekte, maar op gezondheid en het behouden daarvan (Kleinman 1980: 53). 

Daarnaast worden kruiden vooral voor lichte gezondheidsklachten gebruikt, zoals 

verkoudheid, kneuzingen, eczeem en menstruatiepijn, maar in mindere mate ook voor grotere 
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gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, diabetes en (on)vruchtbaarheid (Beune et al. 

2008: 654; Boahene et al. 2000: 9; Crentsil 2007: 143; Kraan 2001: 98). In het onderzoek van 

Yebei (2000: 138) naar de vormen van behandeling waar Ghanese onvruchtbare vrouwen in 

Nederland gebruik van maken, speelt kruidenbehandeling een belangrijke rol. 

Onvruchtbaarheid is een typisch probleem waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

kruidenbehandelaar. Voordelen zijn volgens de vrouwen de snelle resultaten die een 

kruidenbehandelaar belooft, de mogelijkheid om het probleem in de eigen taal te bespreken, 

het geduld die een kruidenbehandelaar heeft en zijn holistische aanpak, waarbij ook de sociale 

consequenties van onvruchtbaarheid besproken worden. Daarnaast is een kruidenbehandelaar 

relatief goedkoop en gemakkelijk bereikbaar.  

Een kruidenbehandelaar sluit dus cultureel gezien beter aan bij zijn patiënten, omdat hij de 

taal spreekt, begrijpt dat onvruchtbaarheid een gevoelig onderwerp is in de Ghanese cultuur 

en het probleem daarom holistisch aanpakt. Een Ghanese traditioneel genezer of 

kruidenbehandelaar heb ik echter niet kunnen vinden in Amsterdam. Veel informanten zeiden 

dat ze er wel zijn, maar konden me niet vertellen wie of waar omdat ze zelf niet van zijn 

diensten gebruik (wilden) maken. De Ghanese migranten die wel nog gebruik maken van 

kruiden diagnosticeren zelf welke kruiden zij nodig hebben en er is in hun beleving van ziekte 

dus een grote plaats ingeruimd voor zelfhelend vermogen in het voorkomen en behandelen 

van ziektes. 

De meeste Ghanezen in Nederland maken echter geen gebruik van kruidenbehandeling of 

de diensten van traditionele genezers. Eén van de redenen die hiervoor wordt gegeven, is dat 

de juiste kruiden hier niet aanwezig zijn. Ondanks dat sommige Ghanezen aangaven dat de 

Ghanese kruiden te koop zijn in een paar Ghanese winkeltjes, lijkt het aanbod niet voldoende 

te zijn om te kunnen spreken van een uitgebreid aanbod aan geneeskrachtige kruiden. 

Daarnaast zijn veel Ghanezen kritisch over de werking van de kruiden. Zij zijn meer gaan 

geloven in de kracht van reguliere westerse medicijnen. Ze geloven niet dat een kruidenarts 

exact kan diagnosticeren wat er mis is, terwijl een medische dokter dat wel kan. 

Het geloof wordt tevens genoemd als belangrijke reden om geen gebruik (meer) te maken 

van traditionele kruiden (Yebei 2000: 138). Het gebruik van kruiden wordt geassocieerd met 

traditionele religies, waar christelijke Ghanezen juist niets meer mee te maken willen hebben. 

Ook dokter De-Benny erkent de invloed van het geloof waardoor het gebruik van traditionele 

kruiden afneemt:  
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‘That kind of believe is being taken away by the churches. Churches have taken over. They 

think that is Satanism. We don’t have any herbalists here, it’s taken over by the churches. 

Before the Europeans came people still believed in that, now everybody laughs about it.’  

 

In Ghana maakte het gebruik van kruiden voorheen dus een belangrijk onderdeel uit van de 

Ghanese cultuur en traditionele religies en dat doet het nog steeds tot op zeker hoogte. In de 

cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten in Amsterdam speelt het echter 

nauwelijks een rol meer. Hun cultuur heeft zich aangepast, omdat er weinig kruiden 

beschikbaar zijn, ze de westerse scepsis over kruiden overnemen en luisteren naar hun religie 

waarin het gebruik van kruiden wordt afgekeurd. 
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Hoofdstuk 5. Communicatie tussen Ghanese migranten en 

Nederlandse gezondheidsprofessionals 

 

5.1 Interculturele communicatie 

De relatie tussen hulpvrager (patiënt) en hulpgever (doorgaans arts) is het laatste deelaspect 

van de klinische realiteit. Omdat verklaringsmodellen en ideeën over de behandeling kunnen 

verschillen per sociale of culturele groep, is de communicatie tussen artsen en patiënten 

cruciaal (Helman 2000). Het gaat er daarbij om dat er een brug wordt geslagen tussen de 

wijze van denken van de arts en die van de patiënt. De wijze van denken van de arts wordt 

gevormd door de westerse biomedische context, terwijl de wijze van denken van de patiënt is 

gericht op de beleving van ziekte, die in een culturele en sociale context wordt gevormd. 

Interculturele communicatie verloopt niet altijd vlekkeloos. Vanwege taal- en 

cultuurverschillen kan er van alles misgaan in de communicatie. Communicatieproblemen in 

de arts-patiënt relatie doen zich dan ook vooral voor in multiculturele samenlevingen wanneer 

autochtone artsen allochtone patiënten behandelen. 

Geert Hofstede (1991), die internationaal bekend werd met zijn model voor interculturele 

communicatie, geeft aan dat het bij interculturele communicatieproblemen gaat om 

onopzettelijke conflicten die bij interculturele ontmoetingen ontstaan. Niemand is erop uit en 

iedereen lijdt eronder, omdat er geen effectieve communicatie tot stand komt. Hofstede werkt 

vanuit de culturele benadering. Het gedrag van patiënten met een andere etnische achtergrond 

verklaart hij vanuit de cultuur en tradities van de patiënt. Hij pleit ervoor dat vragen van 

hulpverleners over het gedrag van de allochtone patiënt beantwoord moeten worden vanuit de 

culturele context van de patiënt, omdat specifieke culturele kenmerken belangrijk zijn. Kennis 

van andere culturen is een belangrijke voorwaarde voor effectieve interculturele 

communicatie (Hofstede 1991). 

Hoffman & Öğûnç-Serap (1996: 88-91) uiten kritiek op de culturele benadering van 

Hofstede. Zij vinden dat het hanteren van zulke culturele uitgangspunten leidt tot 

stereotypering. Ze menen dat cultuurkennis er toe leidt dat het gedrag van de migrant wordt 

gezien als niet-rationeel en dat de suggestie wordt gewekt dat er opeens heel anders met 

migranten gecommuniceerd moet worden. Hofstede geeft in hun ogen een eendimensionale 

verklaring voor het gedrag van mensen en ze pleiten daarom voor een meer systeemgerichte 

benadering. Daarin gaan ze ervan uit dat het gedrag en de communicatie alleen begrepen 

kunnen worden door te kijken naar het systeem van de patiënt; het totale netwerk van relaties 
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en invloeden. Hiermee gaan ze echter voorbij aan het gegeven dat bij de meeste conflicten één 

enkel aspect vaak wel de meeste invloed heeft uitgeoefend op het ontstaan van dat conflict. 

Ik ben het met Hoffman & Öğûnç-Serap eens dat niet alle problemen in de relatie en 

communicatie tussen arts en patiënt cultureel ingekleurd moeten worden. Andere oorzaken en 

factoren liggen hier ook aan ten grondslag. Aan de andere kant kunnen sommige botsingen 

wél grotendeels cultureel verklaard worden. Van alle mogelijke verklaringen speelt cultuur 

dan de grootste rol. De culturele benadering van Hofstede kan dus heel functioneel zijn bij het 

duiden en verklaren van problemen in de interculturele communicatie. Zolang daarbij in acht 

wordt genomen dat uitspraken over culturen niet vanzelfsprekend ook uitspraken over 

individuen zijn, wordt de valkuil van stereotypering vermeden. In dit hoofdstuk ga ik in op de 

problematische aspecten in de interculturele relatie tussen Nederlandse 

gezondheidsprofessionals en Ghanese migranten die vanuit een cultureel kader verklaard 

kunnen worden en daarmee wordt zichtbaar gemaakt welke invloed de cultuurspecifieke 

ziektebeleving heeft op de communicatie. 

 

5.2 Interculturele relatieproblemen  

Verschillende klachten over Nederlandse gezondheidsprofessionals kwamen naar voren in dit 

onderzoek. Het zijn met name klachten over aspecten die niet aansluiten bij Ghanese culturele 

gewoontes en gebruiken. De meest geuite klacht onder Ghanezen is dat zij onjuiste of 

onvoldoende medicatie krijgen voorgeschreven (Boahene et al. 2000: 9-10; Kraan 2001: 100; 

Yebei 2000: 137). Artsen in Nederland willen vaak zoveel mogelijk gebruik maken van het 

zelfhelend vermogen van de patiënt en kunnen daarom weigeren om medicatie voor te 

schrijven. Ghanese migranten willen dat niet, zij zijn gewend om in Ghana de arts altijd met 

een doktersrecept te verlaten (Boahene et al. 2000: 9; Kraan 2001: 103-104). In hun beleving 

van ziekte gaan Ghanese migranten er vanuit dat een goede diagnose betekent dat er 

medicijnen moeten worden voorgeschreven, omdat er anders geen genezing plaats zal vinden. 

Ten tweede wordt er door Ghanezen geklaagd dat een arts maar weinig tijd en aandacht 

voor ze heeft en artsen niet bereid zouden zijn om de problemen en behandeling duidelijk 

uiteen te zetten (Boahene et al. 2000: 10). Aan de andere kant zijn Ghanese migranten juist te 

spreken over de efficiëntie in de Nederlandse zorg. Er zitten dus twee kanten aan het 

tijdsaspect (Kraan 2001: 101). Enerzijds waarderen ze de Nederlandse punctualiteit, maar 

anderzijds zijn ze er niet over te spreken dat hun eigen consultatie of behandeling in een 

bepaalde (korte) tijd moet gebeuren. In Ghana zijn ze flexibeler in de tijd die de arts voor een 

patiënt heeft (Boahene et al. 2000: 10), met name in de privéziekenhuizen. De behandeling 
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die artsen bieden is vaak holistischer in die zin dat er meer tijd wordt uitgetrokken voor 

consulten en er ook vragen gesteld worden over sociale zaken. Daarmee wordt goed 

aangesloten bij het holistische ziektebeeld van Ghanezen, waardoor het vertrouwen van de 

patiënt in de arts toeneemt (ibid.; Kraan 2001: 101). In Nederland is er vanwege het streven 

naar een efficiënte werkwijze in gezondheidscentra geen tijd voor gespreksonderwerpen 

anders dan de eigenlijke ziekte. Ook is het zo dat hoe meer een patiënt vraagt, hoe meer de 

arts uitlegt. Nederlandse patiënten zijn over het algemeen mondig. Ghanezen echter zijn 

gewend aan een situatie waarin de arts uit zichzelf uitlegt wat er aan de hand is en vragen stelt 

over het sociaal welzijn. Zij denken daarom dat Nederlandse artsen niet bereid zijn veel uit te 

leggen of aandacht te besteden aan sociale aspecten (ibid.; Kraan 2001: 102). In de Ghanese 

ziektebeleving is aandacht voor deze sociale aspecten van groot belang en dat missen zij in de 

communicatie met Nederlandse gezondheidsprofessionals.  

Omdat er geen tijd is om te praten over de culturele aspecten van bepaalde medische 

beslissingen, hebben Ghanese migranten het gevoel dat zij en hun cultuur niet altijd serieus 

genomen worden. Zoals Hanna, die op haar kop kreeg omdat ze op haar 44e nog een kind 

baarde: ‘… if you are old and you are pregnant they don’t like that. They say you are not 

strong. In Ghana people also get children when they are older, because maybe they don’t 

have a son or a daughter.’ In de Ghanese cultuur is het belangrijk om zowel zoons als 

dochters te hebben en in het geval van Hanna was dat de reden dat zij op oudere leeftijd nog 

een kind kreeg. Ze voelde zich niet serieus genomen, omdat de artsen duidelijk lieten blijken 

dat zij het afkeuren als vrouwen op die leeftijd nog zwanger worden. Ook in het onderzoek 

van Yebei (2000: 137) werden artsen als onverschillig en ongeïnteresseerd betiteld en zouden 

zij geen sympathie en interesse tonen voor de Ghanese culturele concepten omtrent 

onvruchtbaarheid. Zoals gezegd is onvruchtbaarheid een gevoelige kwestie in de Ghanese 

cultuur, omdat onvruchtbare vrouwen als abnormaal en incompleet worden beschouwd (Yebei 

2000: 136-137). In de manier waarop zij hun onvruchtbaarheid beleven speelt dit dus een 

belangrijke rol en hiervoor zouden zij meer aandacht willen van hun Nederlandse artsen en 

hulpverleners. 

Ten slotte wordt er veel geklaagd over dat artsen te weinig adequate zorg zouden bieden 

en te weinig huisbezoeken maken als iemand ernstig ziek is (Boahene et al. 2000: 11; Kraan 

2001: 102). Volgens de Ghanese organisatie Afapac (Boahene et al. 2000:11) is het probleem 

dat de meeste Ghanezen de huisarts bellen voor simpele klachten, omdat ze in Ghana gewend 

zijn om voor lichte gezondheidsklachten al een remedie te zoeken. Vanuit hun culturele 

achtergrond willen Ghanese migranten graag een intensieve behandeling bij allerlei 
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lichamelijke klachten (Choenni 2001: 22). Ze denken dat de huisarts in Nederland verplicht is 

een huisbezoek af te leggen. Als de arts het niet nodig acht een huisbezoek af te leggen, kan 

dat geïnterpreteerd worden als verwaarlozing van de patiënt. Het is mogelijk dat de 

regelmatige telefoontjes naar de huisartsenpraktijk door Ghanezen de huisarts bevooroordeeld 

hebben over de noodzaak van bepaalde gevallen (Boahene et al. 2000: 11). Het zoeken naar 

een snelle genezing neemt in de beleving van ziekte van Ghanese migranten echter een 

belangrijke plaats in en het is voor hen frustrerend als de arts in hun ogen daar niet adequaat 

op ingaat.  

 

5.3 Interculturele communicatieproblemen 

 

Taal 

In de praktijk ervaren artsen de taalbarrière als belangrijkste probleem van interculturele 

communicatie12 (Hoffman & Öğûnç-Serap 1996). Net als cultuur, waar taal een onderdeel van 

is, wordt taal doorgegeven en geleerd als onderdeel van enculturatie (Kottak 2006: 315). Taal 

is een van de middelen waarmee mensen uitdrukking geven aan hun identiteit: aan wie ze zijn 

en aan de wijze waarop ze de werkelijkheid zien (Hoffman & Öğûnç-Serap 1996). Taal maakt 

dus ook onderdeel uit van cultuurspecifieke ziektebeleving, omdat de verbale uiting van 

ziekte erdoor wordt gevormd.  

Het taalprobleem van Ghanese migranten in Nederland heeft een eigenaardigheid. Aan de 

ene kant wordt het taalprobleem als groot ervaren, omdat ten opzichte van andere allochtone 

groepen maar weinig Ghanezen de Nederlandse taal machtig zijn. Aan de andere kant echter 

is de ervaring van veel Nederlanders, zoals gezondheidsprofessionals, dat het taalprobleem 

niet zo groot is, omdat de meeste Ghanezen Engels spreken en bijna iedere Nederlander dat 

ook redelijk spreekt.  

Volgens Nimako (1993: 38) is Nederland waarschijnlijk het enige West-Europese land 

waar het overgrote deel van de daar woonachtige Ghanezen de officiële landstaal niet spreekt. 

Als ‘vrijwillige’ migranten vallen Ghanezen buiten de doelgroepen van het Nederlandse 

minderhedenbeleid. Bij aankomst hier krijgen zij daarom, in tegenstelling tot leden van de 

doelgroepen van het minderhedenbeleid, geen faciliteiten voor het aanleren van Nederlands. 

Uit het onderzoek van Nimako blijkt dan ook dat 45% van de Ghanezen op informele wijze 

Nederlands hebben geleerd. Omdat Ghanese migranten niet automatisch een Nederlandse 

                                                           
12 In: ‘Andere kleur, andere zorg.’ De Volkskrant, 05-04-2008. 
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taalcursus krijgen aangeboden, maar hier zelf naar op zoek moeten gaan en dit zelf moeten 

betalen, leren maar weinig Ghanezen goed Nederlands. 

Dit heeft niet geanticipeerde consequenties met zich meegebracht, namelijk een goed 

onderhoud van de moedertaal. Het merendeel van de Ghanezen in Nederland spreekt hun 

kinderen toe in de moedertaal, in de meeste gevallen is dat Twi. Volgens het onderzoek van 

Nimako (1993: 39-40) spreekt 60% van de Ghanezen thuis in hun moedertaal. Vanuit het 

gezichtspunt van culturele continuïteit betekent het onderhoud van de moedertaal dat de 

Ghanese migranten in een positie zijn om bepaalde aspecten van de Ghanese cultuur langer te 

handhaven dan in andere westerse landen.  

De veronderstelling van de meeste Nederlanders dat Ghanezen thuis Engels spreken is dus 

niet correct. Engels is de officiële taal in Ghana, maar is een taal die de Ghanezen daar op 

school leren. In het dagelijks spraakgebruik wordt het weinig gesproken. Zij die niet of slechts 

kort op school hebben gezeten spreken daarom nauwelijks Engels. Dit levert problemen op in 

de communicatie met Nederlandse gezondheidsprofessionals als Ghanese migranten geen 

Nederlands of Engels spreken. Zij die wel goed Engels spreken gaan al snel op deze taal over 

in hun communicatie met Nederlandse hulpverleners. Omdat dit zo gemakkelijk gaat, zullen 

ook deze contacten geen motivatie zijn tot het leren van Nederlands. Dokter De-Benny: ‘It’s 

your weapon to speak somebody else’s language if you are in their country. I blame the Dutch 

too, because they don’t motivate the foreigners to speak Dutch. They switch immediately to 

English.’ Naar mijn mening is een medische setting echter niet de juiste plek om Ghanezen 

actief te stimuleren Nederlands te leren, omdat communicatie op deze plek zo essentieel is 

voor een goede medische behandeling. 

Nederlandse gezondheidsprofessionals moeten daarom heel bedacht zijn of iemand wel 

echt goed Nederlands of Engels spreekt, omdat Ghanezen vanuit hun bescheidenheid (zie 

volgende onderwerp) ook niet snel geneigd zijn het te zeggen als ze het niet goed begrijpen. 

In navolging van Hofstede is het dus van belang dat hulpverleners kennis hebben van het 

taalprobleem in de Ghanese gemeenschap en beseffen dat een persoon in de eigen taal het 

beste uiting geeft aan wat hij voelt en wat hem bezighoudt. Veel migranten grijpen terug naar 

de eigen moedertaal wanneer ze emotioneel zijn, ziek of oud worden (Hoffman & Öğûnç-

Serap 1996). Daarom dienen hulpverleners een tolk in te schakelen als blijkt dat de 

communicatie met Ghanese migranten niet goed verloopt. 
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Bescheidenheid/assertiviteit 

‘Migrantenouders zijn soms te bescheiden. Ze doen wat de dokter zegt,’ aldus medisch 

antropologe Annemiek Richters.13 Dit is tevens wat de gezondheidsprofessionals in het Emma 

Kinderziekenhuis aangeven. Zij vinden hun Ghanese patiënten heel bescheiden overkomen. 

Het zijn passieve patiënten, die geen vragen stellen. Ze geven meestal aan dat ze begrijpen 

wat de arts zegt, maar die twijfelt vaak of dat wel waar is. 

Deze passieve houding hebben de migranten meegenomen uit Ghana, waar zij gewend 

zijn op die manier bij de dokter te zitten. Psychiatrisch verpleegkundige Eko legt uit dat 

Ghanezen moeten leren om hier rechtstreeks met een arts te praten. Voordat Ghana een 

kolonie werd, was er geen westerse geneeskunde beschikbaar en waren er enkel 

medicijnmannen, kruidengenezers en whichdoctors. Tijdens de koloniale periode werd 

biomedische geneeskunde geïntroduceerd, maar konden de mensen en de dokters elkaar niet 

verstaan vanwege het verschil in taal. Er zat daarom altijd een tolk bij die vertaalde wat de 

patiënt en wat de arts tegen elkaar zeiden. Die manier van communiceren zie je nu nog steeds 

in Ghana. Het is een automatisme en gewoonte geworden die nog niet overal is verdwenen. 

Het gaat nu niet meer zozeer om het spreken van verschillende talen, maar meer om het 

woordgebruik. Zo gebruikt de arts veel medische termen en dat wordt door de tussenpersoon 

uitgelegd.  

Daarnaast uit de patiënt in Ghana ook enkel de klacht en is het de arts die voornamelijk 

het woord voert (Kraan 2001: 103). Om deze redenen zullen veel Ghanese migranten hier 

moeten wennen aan het direct praten met de arts. Omdat ze zo weinig initiatief nemen in de 

gesprekken met hun hulpverleners, ontstaat er een moeizame communicatie. Nederlandse 

artsen zijn namelijk gewend aan patiënten die van alles vragen en zelf ideeën hebben over wat 

er aan de hand zou kunnen zijn (ibid.). Bovendien draagt de Nederlandse wet de hulpverlener 

op een behandelingsovereenkomst te sluiten met de patiënt (Scharwächter 2008: 29). De 

patiënt consulteert een arts in verband met zijn kennis, maar in juridische zin zijn zorgverlener 

en zorgvrager gelijkwaardige partijen. De basis is het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. In 

dit verband gaat de wet uit van een autonome, actieve, assertieve zorgvrager die zelf 

verantwoordelijkheid draagt. De arts en Ghanese patiënt zitten dus met verschillende 

verwachtingen tegenover elkaar. 

In de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten neemt bescheidenheid 

tegenover hulpverleners een belangrijke plaats in. Om adequaat gebruik te kunnen maken van 

                                                           
13 In: ‘Andere kleur, andere zorg.’ De Volkskrant, 05-04-2008. 
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de Nederlandse gezondheidszorg is assertiviteit echter een belangrijke vaardigheid. Nu zijn er 

verschillende verwachtingen over de communicatie en het is daarom van belang dat zowel 

gezondheidsprofessionals als Ghanese migranten zich bewust worden van deze tegengestelde 

houdingen. Gelukkig zijn er al Ghanezen die inzien dat het ook anders kan of misschien wel 

moet. 

 

Psychiatrisch verpleegkundige Eko: ‘Ik vind dat de Ghanezen assertiever moeten zijn. Ze 

moeten de tijd van de dokter meer claimen, want daar hebben ze recht op. Ze moeten niet alles 

zomaar aannemen wat de dokter zegt, maar uitleg en verduidelijking vragen. Ze klagen vaak 

over dat de dokter niet goed luistert of niet genoeg tijd heeft, maar daar moeten ze zelf ook 

meer om vragen.’ 

 

Directheid 

Een ander belangrijk intercultureel communicatieprobleem ligt op het gebied van de directe 

manier waarop er in de Nederlandse samenleving gecommuniceerd wordt, ook in een 

medische omgeving. In Ghana wordt er op een veel indirectere manier gecommuniceerd. 

Zeker in een medische setting kan de directheid van Nederlandse gezondheidsprofessionals 

daarom schokkend zijn voor Ghanezen. Zoals bij Agatha, die erg schrok van de wijze waarop 

de artsen haar vertelden dat ze dachten dat haar dochter wel eens een geestelijke handicap zou 

kunnen hebben. 

 

Agatha: ‘‘Your child has this, so you have to do this, you have to do this, do that’, it makes us 

so scary. Then you think: ‘What kind of child have I given birth to?’ […] For instance, we 

know that everybody will die. But when you pronounce something... In our language we 

sometimes say: ‘You make me die before the sickness kills me. You have made me die before 

the sickness kills me.’ The way they pronounce it: ‘Oh you have this, you have that.’ That 

scares me before the sickness makes me die. Sometimes the approach scares us. We know of 

course that everybody will go but...’  

 

Artsen in Nederland zijn direct en expliciet en verwoorden de boodschap rationeel. Ghanezen 

zijn echter gewend aan een meer indirecte of relationele communicatie, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van beeldende taal en om de boodschap heen wordt gepraat (Kraan 2001: 103). 

Kindersikkelcelverpleegkundige Marit van Oirschot merkt regelmatig dat het in de Ghanese 

cultuur de gewoonte is om om de zaken heen te praten. Om een zo’n effectief mogelijke 

communicatie op gang te brengen, hanteert ze die stijl zelf ook af en toe. 
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Marit: ‘Je moet met een enorme omweg naar dingen vragen. Laatst was er een meisje dat geen 

menstruatie had gehad. Dan vraag ik eerst of ze misschien een vriendje heeft, of ze met hem 

naar bed is geweest, of ze het wel veilig heeft gedaan en dan kijkt ze me nog aan met een blik 

van ‘waar wil je naartoe?’ Ik moet af en toe goed nadenken wat ze zouden kunnen bedoelen. 

[…] Ze houden heel veel voor zichzelf, maar wij blijven doorvragen. Dat er in Ghana niet heel 

direct gecommuniceerd wordt herken ik wel. Vaak hebben mensen zich daar laten testen en 

zeggen ze zoiets van: ‘Ik heb er niet heel veel.’ Dat kan niet, je hebt sikkelcelziekte of je hebt 

het niet. Dus waarschijnlijk is dat in Ghana niet direct genoeg gezegd.’ 

 

Een belemmering voor goede communicatie kan dus verband houden met de, door de 

Ghanese patiënt als direct ervaren, communicatiestijl van de hulpverlener. Ghanezen kunnen 

die stijl als onbeleefd of zelfs bot ervaren (Scharwächter 2008: 29). In hun beleving van ziekte 

zijn zij gewend niet te direct de nadruk te leggen op de heftige en negatieve kanten van het 

ziek zijn. Dat wordt ervaren als beangstigend en deze gevoelens kunnen ertoe leiden dat 

patiënten zich afsluiten van de hulpverlener op het moment dat deze bezig is gegevens te 

verzamelen om de juiste diagnose te kunnen stellen (Scharwächter 2008: 29).  

Aan de andere kant heb ik ook Ghanezen gesproken die de directheid juist als positief 

ervoeren. In hun beleving van ziekte willen ze graag weten waar ze aan toe zijn en willen ze 

dat de arts direct en eerlijk verwoord wat er aan de hand is. In hun culturele ziektebeleving 

heeft een verschuiving plaats gevonden Het is daarom zaak als gezondheidsprofessional 

rekening te houden met de vertrouwdheid met indirecte communicatie bij Ghanese patiënten, 

zoals Hofstede zou bepleiten, maar wel eerst af te tasten welke communicatiestijl het beste bij 

de individuele patiënt past.  

 

Schaamte en stigma 

De beleving van ziekte kan op een negatieve manier vormgegeven worden wanneer zaken als 

schaamte en stigma een rol gaan spelen. Lijden gerelateerd aan sociale en psychologische 

dimensies kan erger zijn en langer duren dan de ziekte zelf. De sociale betekenis die bepaalde 

ziektes hebben verschillen van cultuur tot cultuur (Brown 1998: 310). In de Ghanese 

gemeenschap zijn het met name ernstige, chronische en genetische ziektes die een negatieve 

betekenis hebben.  

Genetisch bepaalde ziektes kunnen een stempel drukken op de hele familie (van Eechoud 

& Raiss 2007: 10). Zorgadviseur Nana legt uit dat in een traditionele Ghanese levenssetting 
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het de gewoonte is dat als een man een meisje gekozen heeft, de familie onderzoek gaat doen 

naar waar ze vandaan komt. Dat is een oude traditie. Als bijvoorbeeld de vader ooit iets 

gedaan heeft of er een ziekte in de familie is, is er een grote kans dat de bruiloft niet doorgaat. 

Deze traditie is nog steeds belangrijk. Nana gaf aan dat hij dat zelf ook bij zijn kinderen nog 

doet.  

Daarnaast heerst er op veel ziektes nog een taboe, zoals aids. Met name ziektes die 

overdraagbaar zijn via bloed of seks worden geassocieerd met prostitutie en een slecht 

seksleven. Wanneer een Ghanees een dergelijke ziekte heeft, zal de gemeenschap denken dat 

die persoon seks heeft gehad met iemand anders dan de eigen partner en dat betekent dat je 

geen goede christen bent.  

 

Joe Lamptey van Sikaman: ‘The attitude with aids is that they think you visited prostitutes. If 

someone knows you have HIV, people will talk about it and look down upon you. They rather 

want to die then knowing the community about it. If someone dies from aids, but nobody knew 

he had it, then he is save in his grave […] It’s because aids has a stigma. The family will be 

avoided too.’ 

 

Niet enkel aids is met een stigma omgeven. Bij andere ziektes is dat evenzeer het geval. Op 

sikkelcelziekte heerst bijvoorbeeld ook in bepaalde mate een taboe, omdat het toch een 

bloedziekte is en mensen niet goed weten waardoor het veroorzaakt wordt. Dit is tevens het 

geval bij kanker.  

 

Apotheker Justice: ‘Cancer is a taboo because we don’t know how it develops! People think if 

you have cancer that maybe you did something wrong and it’s a punishment. […]  Ghanaians 

think cancer means death. They don’t know the differences between different types of cancer 

and that you can be treated and even cured. They think you are going to die.’ 

 

Wanneer er dus geen duidelijkheid is over hoe een bepaalde ernstige ziekte wordt 

veroorzaakt, wordt er door Ghanezen al snel gedacht dat een verklaring gezocht moet worden 

in het slechte gedrag van de zieke.  

De negatieve associaties verbonden aan veel ziektes hebben als gevolg dat stigmatisering 

en vooroordelen binnen de Ghanese gemeenschap veelvuldig voorkomen (van Eechoud & 

Raiss 2007: 10). Stigma is een negatieve sociale identiteit die wordt toegeschreven aan een 

persoon vanwege zijn handicap of ziekte. Volgens Erving Goffman (in Brown 1998: 310) is 
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stigma een sociaal fenomeen waarbij een individu in waarde daalt en wordt gemeden, omdat 

de ziekte hem of haar ‘niet normaal’ en ‘anders’ maakt. De gestigmatiseerde conditie wordt 

de hoofdidentiteit die alle andere sociale identiteiten van het individu overschaduwt. Stigma 

veroorzaakt dan ook langdurig lijden en is van grote invloed op de beleving van de ziekte 

(Brown 1998: 310; Hall & Keynes 1985: 228; Kleinman 1988: 158-161). In de Ghanese 

gemeenschap zorgt deze stigmatisering ervoor dat zieke Ghanezen gemeden worden en 

afkeurend en denigrerend behandeld worden. Het betekent vaak dat zij zich in de Ghanese 

gemeenschap niet meer thuis en niet meer op hun gemak voelen. 

Schaamte speelt dan ook een grote rol bij Ghanese migranten met dergelijke ziektes.  

 

Maatschappelijk werkster Greetje Zaal: ‘Schaamte heeft wel een andere kleur dan bij 

Nederlanders, die zich minder schamen. Op een schaal van 1 tot 10 zitten Nederlanders qua 

schaamte misschien op een 2 of 3 en Ghanezen op een 9. Ze schamen zich wat andere mensen 

en hun omgeving ervan vinden.’ 

 

Ze denken dat ze geen goed leven geleid hebben en fouten hebben gemaakt. Om te 

voorkomen dat ze gemeden zullen worden, laten ze hun omgeving daarom meestal niet weten 

dat zij of een familielid ziek zijn. Ze zijn bang dat er over hen gepraat en geroddeld zal 

worden. Geheimhouding kan een groot goed zijn. 

 

Gwendaline: ‘They don’t want people to know they are sick. Ghanaian people if you are sick, 

for instance if you are sick of aids, nobody will come to you. Nobody will come to you. If you 

are sick of something, everybody talk about: ‘This one is sick of this, this one is sick of that.’ 

And the Ghanaian people don’t want that, so if they are sick, they keep it to themselves.’ 

 

Ghanese migranten hebben dus een grote terughoudendheid om over hun ziekte te praten. 

Vanwege schaamte en angst voor stigmatisering zullen zij zich niet snel openstellen en 

gemakkelijk over hun ziekte praten. Niet alleen houden ze tegenover hun naaste omgeving 

hun mond, ook tegenover gezondheidsprofessionals nemen zij vaak een gesloten houding aan 

uit angst dat er teveel uitlekt en de mensen in de gemeenschap zullen weten dat zij ziek zijn. 

De communicatie wordt daarom bemoeilijkt, omdat hulpverleners ervaren dat hun Ghanese 

patiënten een zwijgzame houding aannemen. Hierin ligt ook een van de redenen dat Ghanezen 

weinig assertief zijn tegenover hun hulpverleners.   
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Bewustzijn en erkenning bij Nederlandse gezondheidsprofessionals van het stigma en de 

schaamte waarmee Ghanese migranten te maken hebben, is belangrijk. Daarmee helpen zij 

namelijk de last dragen die overheerst bij de beleving van deze ziektes. 

 

5.4 Cultuurkennis en culturele sensitiviteit 

De Ghanese cultuur speelt een belangrijke rol in hoe Ghanese migranten omgaan met ziekte. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat verschillende problemen die zich voordoen in de interculturele 

communicatie met Nederlandse gezondheidsprofessionals voortkomen uit deze 

cultuurspecifieke ziektebeleving en het geringe inzicht hierin van de 

gezondheidsprofessionals. Meer inzicht in de Ghanese cultuur en achtergrond bij Nederlandse 

gezondheidsprofessionals zou het vertrouwen, en daarmee een belangrijke voorwaarde voor 

effectieve communicatie, kunnen verbeteren. In navolging van Hofstede wil ik erop wijzen 

dat specifieke culturele kenmerken belangrijk zijn en kennis van andere culturen een 

belangrijke voorwaarde is voor effectieve interculturele communicatie (Hofstede 1991).  

Cultuurkennis bij Nederlandse gezondheidsprofessionals over de ziektebeleving van 

Ghanese migranten is dus essentieel. Het gaat er niet om dat er opeens heel anders met 

Ghanese patiënten gecommuniceerd dient te worden, maar er moet meer rekening gehouden 

worden met hun cultuurspecifieke ziektebeleving. Het gaat om culturele sensitiviteit in het 

contact met Ghanese patiënten. In het bovenstaande heb ik ook af en toe een stem gegeven 

aan de Ghanezen in wiens ziektebeleving reeds een verschuiving was opgetreden. Culturen 

veranderen immers en dus ook de cultuurspecifieke ziektebeleving. Culturele sensitiviteit 

betekent daarom niet alleen het vergaren van cultuurkennis en het rekening houden daarmee. 

Er dient tevens een uitgangspunt te zijn dat uitspraken over culturen niet vanzelfsprekend ook 

uitspraken over individuen zijn. Daarmee wordt de valkuil van stereotypering vermeden en 

wordt recht gedaan aan iedere individuele Ghanese patiënt. 
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Hoofdstuk 6. Conclusie 

 

In deze thesis heb ik een antwoord geformuleerd op de vraag hoe de cultuurspecifieke 

ziektebeleving van Ghanese migranten in Nederland eruit ziet en welke betekenis deze 

ziektebeleving heeft voor de communicatie met gezondheidsprofessionals. Ziektebeleving is 

hierbij gedefinieerd als de manier waarop over ziekte wordt gedacht, de gevoelens die iemand 

daarbij heeft en het gedrag dat met ziekte samenhangt. Het gaat om de manier waarop 

patiënten hun ziekte, met name in sociale en psychische context, beleven en ervaren. 

Voor het beantwoorden van de vraagstelling ben ik eerst ingegaan op de wijze waarop 

ziektebeleving cultureel bepaald wordt. Hiervoor is de environmental/evolutionary theory 

ongeschikt, omdat het een etic-perspectief hanteert en niet kijkt naar de betekenissen die 

mensen zelf aan ziekte en gezondheid geven. In deze theorie gaat het namelijk om de fysieke 

omgeving en de menselijke aanpassing daaraan als de beslissende factoren bij ziekte en 

gezondheid. De manier waarop mensen met hun omgeving omgaan bepaalt welke biologische 

ziektes kunnen ontstaan en hoe deze zich verspreiden. De beleving van ziekte in de sociale, 

culturele en psychische context wordt hierin niet duidelijk. De political/economic theory richt 

zich op ongelijke economische –en machtsverhoudingen als belangrijke factoren die 

beïnvloeden hoe mensen omgaan met ziekte en gezondheid. Ik heb gesteld dat deze theorie 

slechts beperkt van toepassing is, omdat er niet altijd ongelijke verhoudingen aanwezig zijn. 

Eén aspect van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten komt echter wel 

voort uit ongelijke mogelijkheden en kan verklaard worden vanuit de political/economic 

theory. Het taalprobleem waar Ghanezen in Nederland mee kampen, is namelijk een 

consequentie van het feit dat Ghanese migranten geen recht hebben op een Nederlandse 

taalcursus aangeboden door de overheid. Als gevolg van dit taalprobleem kunnen Ghanese 

patiënten in het contact met gezondheidsprofessionals hun beleving van ziekte niet goed 

uitdrukken en ontstaat er een inadequate communicatie. 

Ik heb in deze thesis de cultural theory centraal gesteld, omdat daarmee het beste een 

analyse gemaakt kan worden van de cultuurspecifieke ziektebeleving van een bepaalde groep 

migranten. Het is een theorie waarin medisch antropologen ervan uitgaan dat culturele 

systemen de basisfactoren zijn bij het betekenis geven aan en de omgang met ziekte en 

gezondheid. De invloedrijke medisch antropoloog Kleinman heeft een grote bijdrage geleverd 

aan deze theorie door aan te tonen dat in de context van ziekte betekenis wordt gecreëerd door 

middel van culturele categorisering. Vanuit iemands culturele kader worden categorieën 
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aangeboden, waarmee ziekte gedefinieerd wordt en geschikt gedrag bepaald wordt. De 

samenleving en cultuur waarin een persoon opgroeit, geven dus mede vorm aan de manier 

waarop iemand ziekte beleeft (Kleinman 1988: 5, 55).  

Zo is de Ghanese cultuur voor veel Ghanezen in Amsterdam belangrijk voor de manier 

waarop zij omgaan met ziekte. Vanwege de hechtheid van de Ghanese gemeenschap en een 

onderhoud van de moedertaal, zijn Ghanese migranten in staat om bepaalde aspecten van de 

Ghanese cultuur in stand te houden. De manier waarop zij ziekte beleven toont nog veel 

inzichten en gebruiken die afkomstig zijn uit de Ghanese cultuur, maar ook zijn sommige 

daarvan veranderd en hebben nieuwe overtuigingen en gewoontes hun intrede gedaan. Aan de 

hand van de klinische realiteit van Ghanese migranten, dat deel van hun wereldbeeld dat 

betrekking heeft op de normen en attitudes ten aanzien van ziekte en gezondheid, contacten 

met genezers en genezende activiteiten, heb ik hun cultuurspecifieke ziektebeleving in kaart 

gebracht. 

 

Het eerste onderdeel daarvan is het ziektebeeld van Ghanese migranten. In de ideeën die 

zij hebben over gezondheid-ziekte en lichaam-geest komt duidelijk naar voren dat Ghanezen 

een holistisch ziektebeeld aanhouden. Ze gaan uit van een samenhang tussen lichaam en geest 

en een ziekte tast dus altijd beide elementen aan. Ziekte heeft ook niet enkel betrekking op 

lichamelijke gezondheidsklachten, maar ook op geestelijke of bijvoorbeeld financiële 

problemen. In de Nederlandse gezondheidszorg is nauwelijks aandacht voor deze holistische 

kijk op ziekte van Ghanese patiënten.  

Behalve ideeën over ziekte maken ook oorzaken die gegeven worden voor het ontstaan 

van ziektes deel uit van iemands ziektebeeld. In het explanatory model van Ghanese 

migranten is naast elkaar plaats voor zowel natuurlijke als bovennatuurlijke verklaringen voor 

ziekte. Natuurlijke verklaringen komen overeen met wat in de westerse biomedische 

geneeskunde verkondigd wordt. Door contact met de westerse wereld zijn Ghanezen hierin 

gaan geloven en is deze biomedische verklaring deel gaan uitmaken van hun cultuurspecifieke 

ziektebeleving. Veelgenoemde natuurlijke ziekteoorzaken, door Ghanese migranten, zijn het 

koude weer in Nederland, eten en drinken, stress, te weinig beweging, hygiëne en genetische 

overerving. Voor deze ziektes bezoeken zij de reguliere Nederlandse gezondheidszorg. 

Wanneer daar echter geen resultaten geboekt worden, gaan ze ervan uit dat het een spirituele 

ziekte betreft. Deze ziektes worden veroorzaakt door de duivel, heksen en kwade geesten. Het 

traditionele geloof in deze bovennatuurlijke krachten wordt gekoppeld aan het christendom. 
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Het geeft aan dat religie een belangrijke factor is in het ideeën- en verklaringsstelsel van 

Ghanezen. 

 

Het tweede onderdeel van de klinische realiteit van Ghanese migranten zijn de vormen 

van behandeling en genezende activiteiten waar zij gebruik van maken. In de professional 

sector maken ze gebruik van de reguliere Nederlandse gezondheidszorg, waarin het 

biomedische systeem centraal staat. Ze waarderen de kwaliteit in de Nederlandse 

gezondheidszorg, die beter is dan de kwaliteit van de professionele medische zorg in Ghana. 

Zij maken hier dan ook meer gebruik van de biomedische gezondheidszorg dan in Ghana. Het 

ziektegedrag van Ghanese migranten heeft zich dus gedeeltelijk aangepast aan de Nederlandse 

situatie. Verschillende Ghanese culturele gebruiken, zoals strenge verpleegkundigen en een 

flexibel tijdsschema in ziekenhuizen, worden aan de kant geschoven. Bij Ghanese migranten 

overheerst nu een voorkeur voor aardige verpleegkundigen, goede prenatale –en kraamzorg 

en een efficiënte werkwijze in ziekenhuizen, zodat de beleving van ziekte als minder zwaar 

wordt aangemerkt. Aan het laatst genoemde aspect zit echter wel een dubbele betekenis. Aan 

de ene kant waarderen Ghanese migranten namelijk de efficiënte werkwijze in ziekenhuizen, 

maar aan de andere kant klagen zij over de weinige tijd en aandacht die Nederlandse 

hulpverleners voor hen hebben. Daarmee wordt namelijk geen recht gedaan aan hun 

holistische ziektebeleving, waarin ruimte is voor zowel lichamelijke als sociale zaken. In de 

cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten wordt dus een dubbele boodschap 

over het tijdsaspect geuit. 

Verder maken Ghanese migranten in de folk sector gebruik van spirituele genezingssessies 

in de Afrikaans georiënteerde christelijke kerken. Hier worden door middel van intensief 

gebed en handoplegging geesten uitgedreven, waardoor men van allerlei problemen kan 

genezen. Deze manier van genezing is een vorm van syncretisme, omdat het moderne 

christendom moet zorgen voor bescherming tegen traditionele geesten. Het kan dus wel 

gezien worden als een alternatieve geneeswijze, maar niet als een traditionele geneeswijze, 

omdat er veel moderne aspecten aan vast zitten. De collectieve religieuze ervaring van 

genezing heeft een positieve invloed op de ziektebeleving van Ghanezen, evenals de hoop, die 

voortkomt uit het geloof in de helende capaciteiten van de Heilige Geest, dat genezing altijd 

mogelijk is 

Tot slot maken Ghanezen in de popular sector gebruik van kruidengenezing. Voorheen 

behoorde kruidenbehandeling tot de folk sector, maar omdat hier geen traditionele genezers 
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zijn en kruiden vooral binnenshuis worden gebruikt, maakt het nu onderdeel uit van de 

popular sector door middel van zelfmedicatie voor voornamelijk lichte gezondheidsklachten.  

 

Het derde en laatste aspect van de klinische realiteit van Ghanese migranten is de relatie 

tussen hulpvrager (patiënt) en hulpgever (doorgaans arts), waarbij de communicatie centraal 

staat. In de interculturele communicatie tussen Nederlandse gezondheidsprofessionals en 

Ghanese patiënten gaat nog regelmatig iets mis. Hofstede (1991) gaat er in zijn model vanuit 

dat interculturele communicatieproblemen verklaard kunnen worden vanuit de cultuur en 

achtergrond van de allochtone patiënt. Hoffman & Öğûnç-Serap (1996) vinden deze culturele 

benadering te eendimensionaal en tot stereotypering leiden. Stereotyperingen kunnen door de 

hulpverlener echter vermeden worden door een cultureel sensitieve houding aan te nemen. Dit 

betekent dat de hulpverlener culturele aspecten niet als statisch ziet en per individu moet 

aftasten of deze culturele aspecten voor die persoon belangrijk zijn. Bovendien kan een 

eendimensionale benadering heel nuttig zijn bij de interculturele communicatieproblemen 

waarbij de belangrijkste verklaring ligt in de culturele achtergrond van de patiënt. Daarmee 

wordt ook zichtbaar wat de invloed is van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese 

migranten op de communicatie met Nederlandse gezondheidsprofessionals. 

Het Ghanese taalprobleem is een van de aspecten van cultuurspecifieke ziektebeleving die 

een negatieve invloed uitoefent op de communicatie met Nederlandse artsen. Taal maakt 

onderdeel uit van cultuur en de verbale uiting van ziekte wordt erdoor gevormd. Het maakt 

dus ook deel uit van de cultuurspecifieke ziektebeleving. Typisch aan het Ghanese 

taalprobleem is dat Ghanese migranten slecht Nederlands spreken, maar met Engels redelijk 

uit de voeten kunnen in de Nederlandse samenleving. Engels is echter voor zowel 

Nederlanders als Ghanese migranten niet hun moedertaal. Daarom ontstaat er een beperkte 

communicatie. 

Een tweede aspect van cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten, dat een 

negatieve invloed heeft op de communicatie, is de bescheiden en passieve houding van 

Ghanese patiënten. In de ziektebeleving van Ghanese migranten neemt bescheidenheid 

tegenover hulpverleners een belangrijke plaats in. Om adequaat gebruik te kunnen maken van 

de Nederlandse gezondheidszorg is assertiviteit echter een belangrijke vaardigheid. Doordat 

er dus verschillende verwachtingen zijn over de communicatie, komt deze niet constructief op 

gang. 

Een ander aspect van de Ghanese cultuurspecifieke ziektebeleving, dat de communicatie 

bemoeilijkt, is de voorkeur voor een indirecte communicatiestijl van Ghanese migranten. In 
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hun beleving van ziekte zijn zij gewend niet te direct de nadruk te leggen op de heftige en 

negatieve kanten van het ziek zijn. Nederlandse gezondheidsprofessionals zijn echter direct en 

expliciet en dit kan, zeker in een medische setting, schokkend zijn voor Ghanese patiënten. Zij 

kunnen daardoor dichtklappen en dat werkt niet bevorderlijk voor een effectieve 

communicatie. 

Het laatste aspect van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten, dat een 

goede communicatie in de weg staat, is de rol die schaamte en stigma spelen in de Ghanese 

gemeenschap. De beleving van ziekte wordt op een negatieve manier vormgegeven als 

schaamte en stigma een rol gaan spelen. Door onwetendheid over de oorzaken van 

verschillende ziektes en de associatie van bepaalde ziektes met slecht en onzedig gedrag, 

worden personen met deze ziektes, en soms ook hun familie, gestigmatiseerd. Ghanezen 

schamen zich voor het hebben van dergelijke ziektes en verzwijgen het daarom zoveel 

mogelijk om te voorkomen dat ze gemeden zullen worden in de gemeenschap. Om de kans op 

uitlekken zo klein mogelijk te maken, wordt ook tegenover de arts vaak een gesloten houding 

aangenomen.  

 Al bovenstaande aspecten van de cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese 

migranten hebben dus een negatieve betekenis voor de communicatie met 

gezondheidsprofessionals. Meer inzicht in de Ghanese cultuur en achtergrond bij Nederlandse 

gezondheidsprofessionals, zoals Hofstede (1991) bepleit, zou het vertrouwen van Ghanese 

migranten in deze gezondheidsprofessionals, en daarmee een belangrijke voorwaarde voor 

effectieve communicatie, kunnen verbeteren. Vertrouwen is namelijk essentieel voor goede 

communicatie en een vertrouwensrelatie wordt gemakkelijker opgebouwd als de hulpverlener 

interesse toont in de herkomst van de patiënt. Het is ook belangrijk dat hulpverleners zich 

realiseren dat geneeskundige praktijken die voor hen heel normaal zijn, vreemd over kunnen 

komen op Ghanezen.  

Met dit onderzoek heb ik een bijdrage willen leveren aan dit inzicht in de 

cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten. Het is echter van belang dit 

onderzoek niet als een statische kennisbron te zien. Stereotyperingen, waar Hoffman & 

Öğûnç-Serap (1996) voor waarschuwen, dienen vermeden te worden. Het onderzoek geeft een 

beeld van de huidige cultuurspecifieke ziektebeleving van Ghanese migranten in Nederland 

en een groter begrip van de Ghanese cultuur en ziektebeleving kan een effectieve 

communicatie bevorderen. Ondanks dat het bedoeld is als ondersteuning voor Nederlandse 

gezondheidsprofessionals bij hun medische en sociale zorg aan Ghanese patiënten, is het 

echter allerminst de bedoeling dat zij alle Ghanezen in het hier geschetste beeld inpassen. Zelf 
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heb ik al geprobeerd ruimte te geven aan tegenstemmen. Rekening houden met de 

cultuurspecifieke ziektebeleving betekent in eerste instantie dat de hulpverlener met de 

Ghanese patiënt in gesprek treedt, laat zien dat hij kennis heeft van diens cultuur en 

achtergrond, erachter komt welke normen en waarden de patiënt er zelf op nahoudt en op die 

manier een vertrouwensband opbouwt. Het is van belang de patiënt als individu te benaderen 

en niet aan te spreken op één enkele identiteit. Het gaat niet enkel om cultuurkennis, maar wat 

de gezondheidsprofessional dynamisch met die kennis doet. Ik wil daarom afsluiten met de 

woorden van maatschappelijk werkster Greetje Zaal, die het begrepen lijkt te hebben: 

 

‘Ik heb in de loop der jaren veel geleerd, maar ik probeer altijd aan te sluiten bij het individu. 

Je moet veel weten, maar dat ook weer kunnen loslaten als je tegenover iemand zit. Zoals 

Maxima al zei: ‘Dé Nederlander bestaat niet.’ Nou zo is het ook met Ghanezen…’ 
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Bijlage 1 – Interviewoverzicht 
 
Afgenomen interviews en overige activiteiten 
 
Februari 

18 februari Interview: Agatha Amoah 
21 februari Activiteit: Bijwonen congres ‘Topzorg voor kinderen in een veranderende 

maatschappij’, in het Emma Kinderziekenhuis AMC. 
22 februari Interview: Victoria Addae 
 
Maart 

10 maart Interview: Harriët Heijboer, hematoloog EKZ 
12 maart Interview: Grace Somuah 
13 maart Interview: Ouders jongetje met sikkelcelziekte (willen anoniem blijven) 
16 maart Activiteit: Bijwonen kerkdienst in het Lifeword Christian Center te Utrecht. 
17 maart Interview: Greetje Zaal, maatschappelijk werkster EKZ 
19 maart Interview: Eko Lamptey, psychiatrisch verpleegkundige AMC De Meren 
21 maart Interview: Gwendaline Kwayie 
26 maart Interview: Nana Barima, zorgadviseur 
  Interview: Yvonne Haick 
27 maart Activiteit: Dag meelopen met verpleging op de tienerafdeling van het EKZ. 
28 maart Interview: Marit van Oirschot, sikkelcelverpleegkundige EKZ 
 
April 

3 april  Activiteit: Dag meelopen met verpleging op de afdeling grote kinderen van het 
EKZ. 

4 april  Interview: Michaella Kuiters, pedagogisch medewerkster EKZ 
9 april  Interview: Akua Agyemang 
10 april Interview: Joe Ibrahim, sleutelfiguur islamitische Ghanese gemeenschap 
11 april Activiteit: Bijwonen genezingssessie in de Church of Pentecost. 
14 april Interview: Dokter Ike De-Benny, gynaecoloog en in vrije tijd huisarts voor 

Ghanese gemeenschap 
17 april Interview: Samuel Obeng Eshun, pastoor in de Church of Pentocost 
18 april Interview: Janet Ntim 
24 april Interview: V. (wil anoniem blijven) 
  Interview: Meneer Adansi, directeur van de Ghanese organisatie Afapac 
25 april Activiteit: Bijwonen bijeenkomst in het EKZ voor moeders van kinderen met 

sikkelcelziekte. 
 
Mei 

2 mei  Interview: Hanna Agyemang 
  Interview: Ernestina Frimpong 
5 mei  Interview: Patricia Kpodo 
  Interview: Shandorf Aferi 
19 mei  Interview: Mevrouw Opoku 
22 mei  Interview: Kuntu Jackson Amankwaa, werkzaam bij de Ghanese organisatie 

Sikaman 
28 mei  Activiteit: Bijwonen workshop ‘Magie en Moderniteit’ van Sjaak van der 

Geest tijdens de Utrechtse antropologendag. 
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29 mei  Interview: Joe Lamptey van Sikaman en Justice Laryea, apotheker die onlangs 
een apotheek in Zuidoost geopend heeft 

31 mei  Interview: Meneer Kabore, kruidenkenner 
 
Juni 

19 juni  Activiteit: Symposium MATU-dag: De patiënt met islamitische achtergrond in 
het kinderziekenhuis. 
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Bijlage 2 - Flyer voor een spirituele genezingssessie  

 
 


