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Abstract
Doel: Het doel van het huidige onderzoek was om meer inzicht te krijgen in etnische
verschillen in formeel zorggebruik, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen verschillende
typen zorg. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre informeel zorggebruik, verbondenheid
met de Nederlandse cultuur en ervaren discriminatie eventuele etnische verschillen zouden
kunnen verklaren. Methode: Data uit de tweede fase van het Emotionele Problemen Onder
Scholieren (EPOS) onderzoek zijn gebruikt. De onderzoeksgroep bestond uit 348
adolescenten van autochtone, Marokkaanse, Turkse of Surinaamse komaf in de leeftijd van 13
tot 18 jaar van wie 50 procent hoog scoorden op internaliserende problemen. Gebruik is
gemaakt van zowel ouder- als adolescentenrapportages. Resultaten: Alle etnische groepen
maakten meer gebruik van informele hulpbronnen dan van formele hulpbronnen, waarbij
autochtone adolescenten van beide hulpbronnen het meest gebruik maakten en Marokkaanse
adolescenten het minst. Marokkaanse adolescenten maakten significant minder gebruik van
formele zorg in vergelijking met autochtone adolescenten. Dit verschil kon niet verklaard
worden door een hogere mate van informeel zorggebruik, een lagere mate van verbondenheid
met de Nederlandse cultuur en een hogere mate van ervaren discriminatie. Conclusie: De
resultaten toonden etnische verschillen in formeel zorggebruik aan. Onduidelijk is welke
mechanismen deze relatie verklaren. Toekomstig onderzoek zou meer inzicht kunnen geven
hierin.
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Inleiding
Nederland is een multiculturele samenleving waarin Turken, Marokkanen en Surinamers de
grootste etnische minderheidsgroepen vormen (Lamkaddem, Spreeuwenberg, Devillé, Foets
& Groenewegen, 2008). Ondanks dat internaliserend probleemgedrag in ieder geval even
vaak voor lijkt te komen onder etnische minderheidsgroepen als onder adolescenten behorend
tot de etnische meerderheid (Janssen et al., 2004; SCP, 2005; Vollebergh et al., 2005; Zwirs,
Burger, Schulpenen & Buitelaar, 2007), zijn er aanwijzingen dat het formeel zorggebruik van
adolescenten behorend tot de etnische minderheidsgroepen lager is dan dat van adolescenten
behorend tot de etnische meerderheid (Lamkaddem, et al., 2008; Uiters, 2007). Zo blijkt dat
ongeveer 2.5 procent van de autochtone adolescenten gebruik maakt van formele geestelijke
gezondheidszorg, in tegenstelling tot 1.5 procent van adolescenten uit etnische
minderheidsgroepen (GGZ Nederland, 2008). Ander onderzoek heeft aangetoond dat
adolescenten uit etnische minderheidsgroepen tot 2.3 keer minder gebruik maken van de
geestelijke gezondheidszorg dan op basis van hun aandeel in de bevolking verwacht zou
mogen worden (Boon, de Haan & de Boer, 2010). Dit geldt vooral voor Marokkaanse en
Turkse

adolescenten

en

in

mindere

mate

voor

Surinaamse

adolescenten.

Ondervertegenwoordiging van minderheidsgroepen in de formele geestelijke gezondheidszorg
komt niet alleen in Nederland voor zo blijkt uit een longitudinaal onderzoek onder
Amerikanen en etnische minderheidsgroepen in Amerika, als de Latino’s, Afro-Amerikanen
en Aziatische Amerikanen. De minderheidsgroepen maken significant minder gebruik van
formele zorg ook als er gecontroleerd werd voor verschillende voorspellers, terwijl het
probleemgedrag bij deze groepen hoger ligt dan bij de Amerikanen (Ho, Yeh, McCabe &
Hough, 2007; Zahner & Daskalakis, 1997). Adolescenten uit etnische minderheidsgroepen in
Amerika hebben bijna 50 procent minder kans op het ontvangen van formele zorg dan
autochtone Amerikaanse adolescenten (Garland, et al., 2005).
Dit betekent niet dat op basis van bovenstaande onderzoeken gesteld kan worden dat
adolescenten

uit

etnische

minderheidsgroeperingen

te

weinig

formele

geestelijke

gezondheidszorg gebruiken, aangezien de autochtone meerderheid niet de maatstaf is van het
zorggebruik waaraan de rest wordt afgemeten (Gezondheidsraad, 2012). Onderzoek naar
adolescenten en hun psychische gezondheid in combinatie met zorggebruik zou meer inzicht
kunnen geven hierin. Op dit moment is onderzoek hierover niet beschikbaar in Nederland
(Gezondheidsraad, 2012). In het huidige onderzoek wordt gekeken naar etnische verschillen
bij internaliserend probleemgedrag in zorggebruik, waarbij een onderscheid gemaakt wordt
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tussen verschillende typen zorg, zodat inzicht wordt verkregen in de mate van gebruik van de
verschillende typen zorg. Binnen het zorggebruik kunnen verschillende typen onderscheiden
worden, namelijk informele zorg en formele zorg. Onder informele zorg valt hulp of steun
van familie, vrienden en leerkrachten (Grinstein-Weiss et al., 2005). Onder formele zorg valt
zorg waarbij een individu relatief eenvoudige en kortdurende diagnostiek en behandeling
krijgt door professionals in de reguliere zorg als huisartsen en maatschappelijk werkers
(Gezondheidsraad, 2012). Daarnaast kan er specialistische zorg geboden worden door onder
andere psychiaters, psychologen, ambulante verslavingszorg, residentiële zorg en gesloten
inrichtingen (Vanheusden, 2008).
In de literatuur zijn verschillende verklaringen gesuggereerd voor de vastgestelde
etnische verschillen in formeel zorggebruik. Een eerste verklaring houdt in dat etnische
minderheden minder gebruik maken van formele zorg, omdat zij terecht kunnen bij vrienden
en familie voor steun en hulp (informele zorg) (Grinstein-Weiss, Fishman & Eiskovits, 2005;
Tishby et al., 2001). Uit internationaal onderzoek blijkt dat wanneer adolescenten hulp zoeken
bij internaliserend probleemgedrag zij meestal gebruik maken van informele zorg (GrinsteinWeiss et al., 2005; Rickwood & Braithwaithe, 1994; Tishby et al., 2001). Er zijn bovendien
aanwijzingen dat er etnische verschillen bestaan in de mate van informeel zorggebruik, maar
er is nog weinig onderzoek verricht op dit gebied (Ayalon & Young, 2005; Biddle, Gunnel,
Sharp & Donovan, 2004; Cauce et al., 2002). Uit het beperkte onderzoek dat beschikbaar is,
blijkt dat ouders behorend tot de etnische minderheden eerder voor informele zorg kiezen dan
ouders behorend tot de etnische meerderheid, die eerder voor reguliere zorg zouden kiezen als
hun kind met emotionele problemen kampt (Cauce, et al., 2002). Er zijn bovendien
empirische aanwijzingen dat er een relatie bestaat tussen informele hulp en formele hulp.
Adolescenten zouden in het algemeen de voorkeur geven aan hulp van ouders en vrienden en
dat draagt bij aan een lagere mate van formeel zorggebruik (Gasquet, Ledoux, Chavance &
Choquet, 1999; Gould et al., 2002; Raviv, Sills, Raviv & Wilansky, 2000). Zo hebben
Gasquet en collega’s (1999) aangetoond dat adolescenten die hun vrienden inlichten over hun
emotionele problemen, tot 50 procent minder naar een huisarts gaan dan adolescenten die hun
problemen niet met vrienden bespreken. Op basis hiervan kan de verwachting worden
geformuleerd dat adolescenten die informele hulp ontvangen voor psychische problemen,
minder geneigd zijn om formele hulp te zoeken.
Een tweede verklaring voor verschillen tussen etnische groepen met betrekking tot
verschillen in formeel zorggebruik zou wellicht gevonden kunnen worden in verschillen in de
culturele achtergrond (Komter & Schans, 2008; Vollebergh, 2003). Zo is de veronderstelling
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dat de Marokkaanse, Turkse en in mindere mate de Surinaamse cultuur collectivistisch
georiënteerd zijn, terwijl de Nederlandse cultuur als individualistisch wordt omschreven
(Komter & Schans, 2008). Kort gezegd lijkt in een individualistische samenleving de
autonomie en zelfontplooiing van het individu centraal te staan, terwijl in een collectivistische
cultuur de groep centraal staat en de band met familie het belangrijkst is. Verder is de
collectivistische cultuur sterk gericht op reputatie en eerbehoud (Vollebergh, 2003). Mogelijk
wordt daardoor minder snel hulp van een professional ingeschakeld door individuen
afkomstig uit een collectivistische samenleving (Ho et al., 2007; Sharma et al., 1998).
Bovendien zou de behandeling in de Nederlandse formele zorg sterk gericht zijn op het
individu en dat zou slecht kunnen aansluiten bij de collectivistische structuur van etnische
minderheidsgroepen (Vollebergh, 2003). Wellicht is dit een verklaring waarom etnische
minderheidsgroepen in Nederland minder gebruik maken van formele zorg dan autochtone
adolescenten (Cauce et al., 2002). Het voorafgaande veronderstelt dat de etnische verschillen
in formeel zorggebruik voor psychische problemen verklaard kunnen worden door culturele
verschillen tussen deze groepen (Ho et al., 2007). Als indicator voor deze verschillen is in het
huidige onderzoek de mate van verbondenheid met de Nederlandse cultuur gemeten. Zo zijn
individuen die in een hoge mate verbonden zijn met de cultuur waarin ze leven minder
wantrouwend ten opzichte van formeel zorggebruik dan individuen die in een lage mate
verbonden zijn, omdat zij het idee hebben dat formele zorg voor de meerderheid bedoeld is en
niet voor hen (Cauce, et al., 2002; Grinstein-Weiss et al., 2005). Dat verbondenheid van
belang is voor vertrouwen in de hulpverlening wordt bevestigd door verschillende
onderzoeken (Ho et al., 2007; Wells, Golding, Hough, Burnam & Karno, 1989). Zo is
gevonden dat adolescenten die zich sterk met de Amerikaanse cultuur verbonden voelen,
significant vaker gebruik maken van hulpverlening dan adolescenten die zich minder
verbonden voelen met de Amerikaanse cultuur (Wells et al., 1989). Op basis van
bovenstaande wordt verwacht dat individuen behorend tot de etnische minderheid minder
vertrouwen hebben in de Nederlandse zorginstanties, omdat ze zich minder verbonden voelen
met de Nederlandse cultuur. Daardoor gebruiken ze minder formele zorg dan individuen
behorend tot de etnische meerderheid van wie verwacht wordt dat zij meer verbonden zijn
met de Nederlandse cultuur.
Ten slotte zou de mate van ervaren discriminatie een verklaring voor verschillen
tussen etnische groepen in formeel zorggebruik kunnen zijn. Hoe ervaren discriminatie kan
leiden tot het vermijden van formele zorg kan met de ‘Social Identity Theory (SIT)’ beter
begrepen worden (Verkuyten, 2002). Deze theorie stelt dat individuen hun identiteit ontlenen
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aan groepen waarvan ze zich onderdeel voelen. De SIT richt zich op minderheidsgroepen die
ondergewaardeerd worden in de maatschappij en er lijkt een positieve relatie te bestaan tussen
een etnische minderheidspositie in de samenleving en het ervaren van discriminatie
(Verkuyten, 2002). Dat betekent dat individuen behorend tot de etnische minderheid meer
discriminatie zouden ervaren dan individuen behorend tot de etnische meerderheid. Dit is in
overeenstemming met empirisch onderzoek waarin gevonden is dat in Nederland Turkse en
Marokkaanse adolescenten meer discriminatie ervaren dan Surinaamse en Nederlandse
adolescenten (Schalk-Soekar, van de Vijver & Hoogsteder, 2004; Veling et al., 2007).
Mogelijk hangt de hogere mate van ervaren discriminatie bij de Turkse en Marokkaanse
adolescenten samen met het feit dat deze etnische groepen door de etnische meerderheid het
minst gewaardeerd worden (Verkuyten & Kinket, 2000).
Daarnaast stelt de SIT dat wanneer een groep te maken heeft met discriminatie, uitsluiting en
negatieve stereotyperingen zij zich op zichzelf gaat richten en het contact met andere groepen
en instituten die geassocieerd worden met deze groepen vermijdt. Formele zorginstanties
kunnen vallen onder de instituten die vermeden worden vanwege het ervaren van
discriminatie (Spencer & Chen, 2004). Empirisch onderzoek bevestigt dat etnische
minderheidsgroepen minder gebruik maken van formele zorg, omdat zij zich bedreigd voelen
door ‘mainstream’/culturele instituten en deze als gevolg hiervan vermijden (Burgess et al.,
2008; Lauderdale, Wen, Jacobs & Kandula, 2006; Major & O’Brien, 2005; Spencer & Chen,
2004). Ook is bij andere onderzoeken in de Verenigde Staten onder etnische
minderheidsgroepen die een hoge mate van discriminatie ervaren, gevonden dat zij meer
gebruik maken van informele zorg dan van formele zorg (Bazargan et al., 2005; Spencer &
Chen, 2004). Terwijl er meer en langer gebruik gemaakt wordt van formele zorg als de mate
van ervaren discriminatie laag is voor bepaalde etnische minderheidsgroepen (Lauderdale et
al., 2006). Recent onderzoek in Nederland toont aan dat Marokkanen en Turken in Nederland
minder de huisarts bezoeken als zij discriminatie ervaren vanuit de samenleving
(Lamkaddem, 2013). Over de relatie tussen ervaren discriminatie en formeel zorggebruik in
Nederland is echter nog weinig bekend (Knipscheer & Kleber, 2005; Veling et al., 2007). Op
basis van bovenstaande wordt verwacht dat Turkse en Marokkaanse adolescenten meer
discriminatie ervaren en daardoor minder gebruik maken van formele zorg dan Nederlandse
adolescenten.
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Huidig onderzoek
In het huidige onderzoek wordt onderzocht in hoeverre verschillen in formeel zorggebruik
voor internaliserende problemen tussen adolescenten behorend tot de etnische minderheid en
meerderheid verklaard kunnen worden door verschillen in informeel zorggebruik,
verbondenheid met de Nederlandse cultuur en het ervaren van discriminatie. Op basis van
theoretische ideeën en empirisch onderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld (figuur 1).
H1: Verwacht wordt dat er etnische verschillen bestaan in zorggebruik, waarbij adolescenten
behorend tot de etnische meerderheid meer gebruik maken van formele hulpbronnen dan
adolescenten behorend tot de etnische minderheid die naar verwachting meer informele
hulpbronnen gebruiken.
H2: Verschillen in informeel zorggebruik tussen adolescenten behorend tot de meerderheid en
minderheid kunnen verschillen in formeel zorggebruik tussen deze twee groepen verklaren,
omdat etnische minderheden naar verwachting meer informele zorg gebruiken en een hogere
mate van informele zorg gerelateerd is aan een lagere mate van formeel zorggebruik.
H3: Verwacht wordt dat ouders behorend tot de etnische meerderheid meer verbonden zijn
met Nederland dan ouders behorend tot de etnische minderheid. Aangezien de mate van
verbondenheid mogelijk gerelateerd is aan formeel zorggebruik wordt verwacht dat
adolescenten behorend tot de etnische minderheidsgroepen minder gebruik van formele zorg
maken dan adolescenten behorend tot de etnische meerderheid.
H4: Etnische verschillen in ervaren discriminatie kunnen verschillen in formeel zorggebruik
verklaren, omdat adolescenten behorend tot de etnische minderheid naar verwachting meer
discriminatie ervaren dan adolescenten behorend tot de etnische meerderheid. Aangezien
hogere niveaus van ervaren discriminatie mogelijk gerelateerd zijn aan lagere niveaus van
formeel zorggebruik, wordt verwacht dat adolescenten behorend tot de etnische minderheid
minder formele zorg gebruiken dan adolescenten behorend tot de etnische meerderheid.
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Methode
Design en onderzoeksgroep
In het huidige onderzoek is er gebruik gemaakt van data uit het onderzoek Emotionele
Problemen onder Scholieren (EPOS), dat is uitgevoerd in de periode van oktober 2009 tot
april 2011 (Verhulp et al., 2013). Eerst vond een screening plaats van ongeveer 3000
adolescenten van 12 tot 18 jaar op de aanwezigheid van emotionele problemen en risico- en
protectieve factoren. De adolescenten zaten op scholen waar meer dan 40% van de leerlingen
van niet-Westerse afkomst was. Op basis van de screening zijn ongeveer 400 adolescenten
met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en autochtone achtergrond geselecteerd. De helft
(200) van de adolescenten scoorden op de Youth Self Report (YSR) in de borderline/klinische
range op internaliserend probleemgedrag. Dat betekent dat zij meer internaliserende
probleemgedragingen rapporteerden dan leeftijdsgenoten. De andere helft van de
adolescenten scoorde in de normale range van de YSR. Dat betekent dat zij evenveel
internaliserende probleemgedragingen rapporteerden als leeftijdgenoten. Daarnaast zijn ook
de ouders van deze adolescenten en de adolescenten zelf benaderd voor deelname aan een
interview. In het interview werd gevraagd naar opvattingen over emotionele problemen en
zorggebruik. De huidige steekproef bestond uit 348 respondenten van wie 43,4% een jongen
en 56,6% een meisje is. De leeftijden liepen uiteen van 13 tot 18 jaar (M= 15.02; SD= 1.02).
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Er is een onderscheid gemaakt in vier etnische groepen: 27,3% autochtoon, 23,6%
Marokkaans, 24,7% Turks en 24,4% Surinaams.

Meetinstrumenten
Etniciteit van adolescenten is gemeten aan de hand van de definitie van het CBS:
‘indien één van de (groot)ouders van de jongere in het buitenland is geboren, behoort de
adolescent tot die etnische groepering (CBS, 2000).
Zorggebruik is gemeten door te vragen naar zowel formeel zorggebruik als informeel
zorggebruik. Aan de adolescenten is gevraagd of zij hulp hebben gekregen van verschillende
hulpbronnen

voor

internaliserende

problemen

(Tabel

1).

Hiervoor

werden

de

adolescentenrapportages gebruikt. Formeel en informeel zorggebruik (1= Maakt gebruik van
zorg, 0= Maakt geen gebruik van zorg) zijn opgenomen als dichotome variabelen. Een
voorbeelditem voor formeel zorggebruik is ‘Heb je in het afgelopen jaar hulp ontvangen voor
(deze) problemen met emoties van de huisarts?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘Nee’ of
‘Ja’. Er zijn schalen geconstrueerd voor het type zorggebruik. De schaal ‘formeel
zorggebruik’ heeft een matige betrouwbaarheid (α. 58). De schaal ‘informeel zorggebruik’
heeft een goede betrouwbaarheid (α. 79).
Verbondenheid met de Nederlandse cultuur is gemeten met de vertaalde en
aangepaste Psychological Acculturation Scale (PAS) (Tropp et al., 1999; Stevens, Pels,
Vollebergh & Crijnen, 2004). Voor de ouderrapportages zijn uit de PAS zes items
overgenomen die iets zeggen over de mate van verbondenheid met Nederlanders en de
Nederlandse cultuur. Daarnaast zijn er nog acht andere items geselecteerd die verbondenheid
met de Nederlandse cultuur meten. Een voorbeelditem is, ‘Ik voel me op mijn gemak bij
Nederlandse mensen’. De antwoordmogelijkheden gaan van ‘1= Helemaal mee oneens’ tot
‘5= Helemaal mee eens’. De schaal heeft een goede betrouwbaarheid (α .83).
Ervaren

discriminatie

is

gemeten

door

te

vragen

wanneer

iemand

groepsdiscriminatie ervaart in verschillende situaties aan de hand van zeven items uit de
ouderrapportages. Een voorbeelditem is, ‘Ik noem nu een aantal situaties op. ‘Wilt u telkens
aangeven in hoeverre u vindt dat op Marokkaanse/Turkse/Surinaamse/Nederlandse mensen
gediscrimineerd worden in die situatie?’ De antwoordmogelijkheden zijn gegeven op een
vijfpuntsschaal van ‘1= Nooit’ tot ‘5 = Altijd’. Er is een schaal geconstrueerd voor ervaren
groepsdiscriminatie met een goede betrouwbaarheid (α. 88).
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Analyse-plan
Aan de hand van de Baron & Kenny steps is een mediatiemodel getoetst (Field, 2013). Ten
eerste is voor de beschrijvende statistieken gekeken met Chi²-toetsen of er etnische
verschillen waren in type zorggebruik. De descriptieve gegevens van verbondenheid met de
Nederlandse cultuur en ervaren discriminatie zijn met eenweg ANOVA’s berekend. Als er
verschillen waren, werd er getoetst met een logistische regressie (zorggebruik) of
Bonferroni’s post-hoc toets (verbondenheid met de Nederlandse cultuur en ervaren
discriminatie) om te kijken welke groepen van elkaar verschilden. Vervolgens werd gekeken
met een logistische regressie of de voorspellende variabele (etniciteit) gerelateerd is aan
formeel zorggebruik. Daarna is de associatie tussen de voorspellende en de mediërende
variabelen (informeel zorggebruik (dichotoom), verbondenheid met de Nederlandse cultuur
(continu) en ervaren discriminatie (continu)) onderzocht. Door middel van een logistische
regressie is gekeken of er samenhang is tussen etniciteit en informeel zorggebruik. Met een
lineaire regressie is vervolgens gekeken of er samenhang is tussen etniciteit en verbondenheid
met de Nederlandse cultuur en etniciteit en ervaren discriminatie. Vervolgens is gekeken met
een logistische regressie of verbondenheid met de Nederlandse cultuur en ervaren
discriminatie mediatoren zijn voor de etnische verschillen in formeel zorggebruik. De
variabele etniciteit is gecodeerd tot dummy variabele met autochtoon als referentiegroep.
Vervolgens is gekeken of de voorspellende variabele effect heeft op de afhankelijke variabele,
met de mediatoren als controlevariabelen. Als het effect tussen de eerste (voorspellende) en
de afhankelijke variabele nul is als er gecontroleerd wordt voor de drie variabelen, is er sprake
van volledige mediatie. Als het effect alleen maar is afgenomen maar nog wel significant is, is
er sprake van partiële mediatie. Wanneer de eerste, tweede of derde stap niet significant is,
kan er geen sprake zijn van mediatie.
Resultaten
Etnische verschillen in type zorggebruik, verbondenheid met de Nederlandse cultuur en
ervaren discriminatie
De beschrijvende statistieken van zorggebruik zijn gepresenteerd in tabel 1. Uit de tabel blijkt
dat alle groepen vaker gebruik maakten van informele zorg dan van formele zorg.
Autochtone, Turkse en Marokkaanse adolescenten gaan het vaakst naar hun vader of moeder
met emotionele problemen en vervolgens naar een vriend of vriendin. Surinaamse
adolescenten gaan het vaakst naar een vriend of vriendin en daarna naar hun vader of moeder.
Ook zijn er etnische verschillen wat betreft zorggebruik bij ouders, van vriend/vriendin en van
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priester of imam. Daarom is met een logistische regressie getoetst welke groepen van elkaar
verschilden waarbij de autochtone groep als referentiecategorie is genomen en gecorrigeerd
werd voor sekse en leeftijd. Marokkaanse adolescenten maakten significant minder gebruik
van zorg van ouders dan autochtone adolescenten (OR= .40, C.I. 95% = .22-.73, p=.00).
Marokkaanse adolescenten maakten ook significant minder gebruik van zorg van een
vriend/vriendin dan autochtone adolescenten (OR= .37, C.I. 95% = .20-.68, p=.00). Turkse
adolescenten bleken vaker gebruik te maken van de zorg van een priester of imam dan
autochtone adolescenten (OR= 8.33, C.I. 95% = 1.00-69.15, p=.05). Bij formeel zorggebruik
gingen adolescenten het vaakst naar een hulpverlener van school en zijn er eveneens etnische
verschillen gevonden. Marokkaanse adolescenten rapporteerden significant minder vaak
gebruik te maken van een hulpverlener op school dan autochtone adolescenten wanneer
gecorrigeerd werd voor sekse en leeftijd (OR= .24, C.I. 95% = .08-.73, p=.01). De andere
groepen verschilden niet significant van elkaar in het gebruik van een hulpverlener op school
(Surinamers OR= .87, C.I.95% =.39-1.93, p=.73; Turken OR= .51, C.I.95% =.21-1.22,
p=.13). Tabel 2 laat in overeenstemming met de gegevens uit Tabel 1 zien dat Marokkaanse
adolescenten significant minder kans hebben op formele zorg (dichotoom) dan hun
autochtone leeftijdsgenoten. Er zijn geen verschillen gevonden tussen autochtone en
respectievelijk Turkse en Surinaamse adolescenten wat betreft formeel zorggebruik.
Vervolgens zijn etnische verschillen in verbondenheid met de Nederlandse cultuur en
‘ervaren discriminatie’ geëxploreerd aan de hand van een eenweg ANOVA (Tabel 1). De
resultaten laten zien dat Surinamers het hoogst scoorden op verbondenheid met de
Nederlandse cultuur, gevolgd door autochtonen, Marokkanen en Turken. Uit Bonferroni’s
post-hoc toets bleek dat Surinaamse en Nederlandse adolescenten significant meer verbonden
zijn met de Nederlandse cultuur dan de Turkse en Marokkaanse adolescenten. Marokkaanse
adolescenten zijn significant meer verbonden met de Nederlandse cultuur dan Turkse
adolescenten. Verder bleek dat autochtone adolescenten het hoogst scoren op ‘ervaren
discriminatie’ gevolgd door Surinamers, Turken en Marokkanen. Bonferroni’s post-hoc toets
liet zien dat Marokkaanse adolescenten significant

minder discriminatie ervaarden ten

opzichte van de andere groepen adolescenten.
In tabel 3 is in een correlatiematrix aangegeven in hoeverre de variabelen (behalve
etniciteit) met elkaar samenhangen. Sekse is positief gecorreleerd met formeel zorggebruik,
en informeel zorggebruik. Dit betekent dat meisjes meer formeel zorggebruik en informeel
zorggebruik rapporteren dan jongens. Formeel zorggebruik correleert positief met informeel
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zorggebruik. Dit betekent dat een hoge score op informeel zorggebruik gerelateerd is aan een
hoge score op formeel zorggebruik.
Tabel 1
Etnische verschillen in zorggebruik, verbondenheid met de Nederlandse cultuur en ervaren
discriminatie voor internaliserende problemen in het afgelopen jaar
Zorggebruik

Autochtoon

Surinaams

Turks

Marokkaans

(n=95)

(n=85)

(n=86)

(n=82)

%/M

%/M (SD) %/M

%/M

(SD)

(SD)

(SD)

χ2/F

P

Informeel
Vader/moeder

65.3

52.9

54.7

42.7

9.13

.03

Iemand anders uit 42.2

41.2

45.3

37.8

1.00

.80

62.1

57.6

53.5

37.8

11.51

.01

Priester/Imam

1.1

1.2

8.1

3.7

8.65

.03

Mentor/leraar

40.0

30.6

26.7

31.7

3.90

.27

Informeel totaal

86.3

78.8

80.2

67.1

9.92

.02

17.9

15.3

10.5

4.9

7.89

.05

Huisarts

8.4

3.5

2.3

1.2

7.10

.07

Hulpverlener

9.5

5.9

7.0

3.7

2.51

.47

0

0

2.3

2.4

4.34

.23

Formeel totaal

41.1

31.8

30.2

18.3

10.76

.01

Verbondenheid

2.93(.69) a

2.94(.72) a 1.88(.83)ᵇ

2.40(.80ᶜ

65.86

.00

1.36(.65)ᵇ

1.27(.71)ᵇ

.78(.70)ᵃ

16.86

.00

gezin
Vriend/vriendin

Formeel
Hulpverlener
school

buiten school
Hulpverlener
telnr/website

met Nederland
Ervaren

1.19(1.01)ᵇ

discriminatie
Noot: De percentages zijn adolescenten die gebruik gemaakt hebben van de hulpbron.

a bᶜ

uit Bonferroni’s post-

hoc test bleek dat deze groepen significant van elkaar verschilden.
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Tabel 2
Logistische regressie naar etnische verschillen in formeel zorggebruik
Formeel zorggebruik

B

SE B

OR

95% C.I.

p

Sekseᵃ

.65

.25

1.92

1.18-3.13

.01

Leeftijd

.15

.12

1.17

.93-1.47

.19

Surinaams

-.37

.32

.69

.37- 1.29

.24

Turks

-.55

.32

.58

.31-1.09

.09

-1.13

.36

.32

.16-.65

.00

Marokkaans

Noot. Formeel zorggebruik is gecodeerd als 0=nee en 1= ja. C.I.= confidence interval, OR= odd’s ratio,*p<.05,
**p<.0, ᵃ= jongen is de referentiecategorie.

Tabel 3
Correlatiematrix
Variabelen

1

2

3

4

5

6

M/%

1. Sekseᵃ



2. Leeftijd

.023

3. Formeel

.144** .064



30.70¹

.162** .088

.258** 

78.40¹

-.035

.068

.046



.022

.014

-.083

SD

56.60


15.24

1.02

Zorggebruik
4. Informeel
Zorggebruik
5. Verbondenheid
Nederlandse

-

2.55

.87

1.16

.81

.086

cultuur
6. Ervaren

-.054

.018



Discriminatie
Noot. *p < .05, **p < .01, ᵃ= jongen is de referentiecategorie. ¹ % =maakt gebruik van deze zorg.

Informeel zorggebruik als mediator in de relatie tussen etniciteit en formeel zorggebruik
Om te onderzoeken in hoeverre etnische verschillen in informele zorg etnische verschillen in
formele zorg kunnen verklaren, is allereerst getoetst of aan de voorwaarden van mediatie
wordt voldaan aan de hand van de Baron & Kenny methode. De eerste voorwaarde houdt in
dat er sprake moet zijn van significante etnische verschillen in formeel zorggebruik. Zoals
hierboven beschreven zijn er inderdaad verschillen in formeel zorggebruik tussen
14
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adolescenten met een Marokkaanse en met een Nederlandse achtergrond. De tweede
voorwaarde is dat er significante etnische verschillen moeten zijn in informeel zorggebruik
(dichotoom). Deze relatie is getoetst met een logistische regressie waarbij gecontroleerd werd
voor sekse en leeftijd. Tabel 4 laat zien dat Marokkaanse adolescenten significant minder
gebruik maakten van informele zorg in vergelijking met de autochtone adolescenten. Deze
bevinding is tegengesteld aan de verwachting zoals geformuleerd in de introductie en in
overeenstemming met de resultaten uit Tabel 1. De derde voorwaarde is het toetsen van de
relatie tussen informeel zorggebruik en formeel zorggebruik met een logistische regressie,
waarbij werd gecontroleerd voor sekse en leeftijd. Uit deze analyses bleek dat hogere niveaus
van informele zorg gerelateerd waren aan hogere niveaus van formele zorg (OR= 6.14, C.I.
95% = 2.56-14.73), hetgeen eveneens in strijd is met de verwachting uit de introductie. De
volgende stap is het toetsen van de relatie tussen informeel zorggebruik en formeel
zorggebruik waarbij gecorrigeerd werd voor etniciteit middels een logistische regressie. Er
bleek geen sprake van mediatie, aangezien er geen afname is in etnische verschillen en
formeel zorggebruik door het toevoegen van de mediator informeel zorggebruik (OR= .38,
C.I. 95% = .18-.78, p=.01).
Tabel 4
Logistische regressie naar etnische verschillen in informeel zorggebruik
Informeel zorggebruik

B

SE B

OR

95% C.I.

p

Sekseᵃ

.79

.27

2.21

1.30-3.76

.00

Leeftijd

.18

.14

1.19

.91-1.56

.19

Surinaams

-.49

.41

.62

.28-1.36

.23

Turks

-.51

.41

.60

.27-1.35

.22

-1.13

.39

.32

.15-.69

.00

Marokkaans

Noot. Informeel zorggebruik is gecodeerd als 0=nee en 1= ja. C.I.= confidence interval, OR=odd’s
ratio,*p<.05, **p<.0, ᵃjongen is referentiecategorie.

Verbondenheid met de Nederlandse cultuur als mediator in de relatie tussen etniciteit en
formeel zorggebruik
Vervolgens is met de Baron & Kenny methode getoetst of aan de voorwaarden van mediatie
werd voldaan voor verbondenheid met de Nederlandse cultuur. Aan de eerste voorwaarde
namelijk dat er etnische verschillen zijn in formeel zorggebruik is voldaan (zie tabel 3). De
15
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tweede voorwaarde is dat er significante etnische verschillen moeten zijn in de mate van
verbondenheid met de Nederlandse cultuur. Deze relatie is getoetst met een lineaire regressie,
waarbij de autochtone groep als referentiegroep is genomen en is gecorrigeerd voor leeftijd en
sekse. Hieruit bleek dat Turken en Marokkanen zich significant minder sterk verbonden
voelden met de Nederlandse cultuur dan de autochtone adolescenten (Turken: β= -.51, p=00;
Marokkanen: β= -.26, p=.00; Surinamers: β= .00, p=.95). De derde voorwaarde is dat er een
relatie is tussen ‘verbondenheid met de Nederlandse cultuur’ en formeel zorggebruik. Dit is
getoetst aan de hand van een logistische regressie (eveneens gecorrigeerd voor leeftijd en
sekse). Deze relatie bleek niet significant, waardoor niet verder op mediatie getoetst is (OR=
1.19, C.I. 95% = .91-1.55, p= .20).
Ervaren discriminatie als mediator in de relatie tussen etniciteit en formeel zorggebruik
Ook voor ‘ervaren discriminatie’ is getoetst of aan de voorwaarden van mediatie is voldaan
aan de hand van de Baron & Kenny methode. In tabel 3 is weergegeven dat voldaan is aan de
eerste voorwaarde, namelijk de relatie tussen etniciteit en formeel zorggebruik. De tweede
voorwaarde stelt dat er significante etnische verschillen in ‘ervaren discriminatie’ moeten
zijn. Deze relatie is getoetst met een lineaire regressie met de autochtone groep als
referentiecategorie en werd er gecorrigeerd voor sekse en leeftijd. In overeenstemming met de
resultaten uit Tabel 1 blijkt dat de Marokkaanse adolescenten significant minder discriminatie
ervaarden dan de autochtone adolescenten (Marokkanen: β= -.05, p=.00; Turken β= -.09,
p=.14; Surinamers: β= -.10, p=.40). Dit is in tegenstelling tot de verwachtingen. De derde
voorwaarde is het toetsen van de relatie tussen ‘ervaren discriminatie’ en formeel
zorggebruik. Deze relatie was niet significant (p=.68). Vanwege de schending van
voorwaarde 2 en 3 is niet verder op mediatie getoetst.
Discussie en conclusie
Verondersteld werd dat er etnische verschillen in zorggebruik bij adolescenten bestaan.
Allochtone adolescenten zouden zijn ondervertegenwoordigd in het formele zorgcircuit in
vergelijking met autochtone adolescenten ondanks dat de mate van internaliserend
probleemgedrag bij beide groepen ongeveer gelijk lijkt te zijn (Janssen et al., 2004; Uiters,
2007). Het doel van de huidige studie was om etnische verschillen in formeel zorggebruik te
onderzoeken en te bestuderen in hoeverre deze mogelijke verschillen verklaard konden
worden door etnische verschillen in informeel zorggebruik, verbondenheid met de
Nederlandse cultuur en ervaren discriminatie. In de literatuur zijn deze mogelijke
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verklaringen genoemd als mechanismen die wellicht een rol kunnen spelen in het begrijpen
van etnische verschillen bij formeel zorggebruik, maar deze waren nog niet eerder onderzocht
(Cauce et al., 2002; Veling et al., 2007; Wells et al., 1989). Op basis van de resultaten is
inderdaad te concluderen dat er etnische verschillen bij internaliserend probleemgedrag zijn in
formeel zorggebruik. Marokkaanse adolescenten maakten minder gebruik van formele én
informele zorg dan autochtone adolescenten. Informeel zorggebruik, verbondenheid met de
Nederlandse cultuur en ervaren discriminatie bleken geen verklaringen voor etnische
verschillen in formeel zorggebruik.
In overeenstemming met de verwachting lieten de resultaten zien dat autochtone
adolescenten meer gebruik maakten van formele zorg dan Marokkaanse adolescenten. Tussen
de andere groepen zijn geen verschillen in formeel zorggebruik gevonden. De gevonden
etnische verschillen in formeel zorggebruik zijn in lijn met eerder onderzoek naar etnische
verschillen en zorggebruik (Cauce et al., 2002; Yeh et al., 2004). Mogelijk zijn er nog meer
etnische verschillen, gezien de percentageverschillen tussen de etnische groepen op formeel
zorggebruik (Tabel 1), maar tonen de analyses dat niet aan door de relatief kleine steekproef.
Bij het gebruik van formele hulpbronnen bleek dat alle groepen het vaakst gebruik maakten
van een hulpverlener op school. Marokkaanse adolescenten maakten significant minder
gebruik van deze hulpbron dan de autochtone adolescenten. Dat er geen significante etnische
verschillen zijn gevonden in het raadplegen van de huisarts of hulpverleners buiten school is
niet in overeenkomst met eerder onderzoek, waaruit bleek dat adolescenten behorend tot
etnische minderheidsgroepen minder vaak deze hulpbronnen raadpleegden dan adolescenten
behorend tot de etnische meerderheid (Kunst et al., 2007). Hierbij dient opgemerkt te worden
dat in eerder onderzoek de mate van problemen bij adolescenten behorend tot de etnische
minderheid hoger was dan bij adolescenten behorend tot de etnische meerderheid
(Lamkaddem et al., 2008). In het huidige onderzoek rapporteerden adolescenten uit de
verschillende etnische groepen evenveel probleemgedrag en dat verklaart mogelijk dat er in
het huidige onderzoek geen etnische verschillen zijn gevonden in het raadplegen van de
huisarts en hulpverleners buiten school.
Voor alle adolescenten gold dat zij meer gebruik maakten van informele hulpbronnen
dan van formele hulpbronnen. Daarbij werden ouders het vaakst genoemd, gevolgd door
vrienden en een ander lid van het gezin. Enkele etnische verschillen zijn gevonden, namelijk
dat Marokkaanse adolescenten het minst gebruik maakten van informele hulpbronnen als
ouders en vrienden in vergelijking met autochtone adolescenten. Turkse adolescenten
maakten significant meer gebruik van een priester of imam in vergelijking met de autochtone
17
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adolescenten. Turkse adolescenten zijn daarnaast vaker religieus dan autochtone adolescenten
en zouden daardoor vaker hulp ontvangen van een geestelijke. Dit is in lijn met eerder
onderzoek (Cauce et al., 2002; Alvidrez, 1999).
In tegenstelling tot de verwachting bleek meer informeel zorggebruik gerelateerd te
zijn aan meer formeel zorggebruik. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is dat
adolescenten die in het informele circuit open zijn over hun problemen, wellicht makkelijker
formele hulp gebruiken dan adolescenten die in het informele circuit gesloten zijn over hun
problemen. Zo bleek bovendien uit eerder onderzoek onder volwassenen dat er een positieve
relatie was tussen informeel zorggebruik en formeel zorggebruik, maar onder adolescenten
was deze relatie nog niet eerder aangetoond (Cramer, 1999; Fisher & Farina, 1995).
Dat informeel zorggebruik geen verklaring bleek te zijn voor etnische verschillen tussen
autochtone en Marokkaanse adolescenten in formeel zorggebruik kan mogelijk verklaard
worden doordat in het huidige onderzoek een schaal gemaakt is van verschillende typen
informeel zorggebruik, zoals ouders en vrienden. Wellicht zouden bij gebruik van
afzonderlijke typen informeel zorggebruik wel verklaringen gevonden zijn om de etnische
verschillen in formeel zorggebruik te verklaren. In het huidige onderzoek was het niet
mogelijk om per type informele zorg te kijken, vanwege de kleine steekproef.
De verwachting dat de mate van verbondenheid met de Nederlandse cultuur etnische
verschillen in formeel zorggebruik kon verklaren is niet bevestigd in de huidige studie. Uit de
resultaten bleek wel dat Turkse en Marokkaanse ouders het minst verbonden waren met de
Nederlandse cultuur, wat in eerdere studies ook naar voren is gekomen (ter Hiele & Smeets,
2010; Stronks, 1998). De mate van verbondenheid met de Nederlandse cultuur bleek niet
gerelateerd aan de mate van formeel zorggebruik. Een mogelijke verklaring voor de
inconsistente bevindingen in verschillende studies is dat eerder onderzoek vooral in de
Verenigde Staten heeft plaatsgevonden (Fassaert, Hesselink & Verhoeff, 2009; Ho et al.,
2007). Zo is de toegang tot formele hulpbronnen in Nederland laagdrempeliger voor
individuen dan in de Verenigde Staten (Fassaert et al., 2009). Daarnaast fungeren huisartsen
en maatschappelijk werkers in Nederland als doorverwijzers naar de geestelijke
gezondheidszorg, terwijl de geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten minder
toegankelijk is. Ook zijn individuen in Nederland verplicht om een zorgverzekering af te
sluiten en in de Verenigde Staten niet, wat tot gevolg heeft dat etnische minderheidsgroepen
minder vaak verzekerd waren voor formele zorg en dus ook minder formele zorg ontvingen
dan de etnische meerderheid (Fassaert et al., 2009; Spencer & Chen, 2004). Het effect van
verbondenheid met een cultuur op formeel zorggebruik zou door de verschillen in
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toegankelijkheid en verzekering van de geestelijke gezondheidszorg mogelijk kleiner zijn in
Nederland dan in de Verenigde Staten (Fassaert et al., 2009). Bovenstaande zou mogelijk
verklaren waarom verbondenheid met de Nederlandse cultuur geen etnische verschillen
verklaarde in formeel zorggebruik.
Ten slotte werd verwacht dat ervaren discriminatie etnische verschillen in formeel
zorggebruik zou kunnen verklaren. Het huidige onderzoek toont echter aan dat ervaren
discriminatie geen verklaring bleek voor etnische verschillen in formeel zorggebruik.
Enerzijds bleek er geen relatie te zijn tussen ervaren discriminatie en formeel zorggebruik. Dit
is niet in overeenkomst met eerder onderzoek uit de Verenigde Staten (Burgess et al., 2008;
Derose, Escarce & Lurie, 2007; Ho et al., 2007). Anderzijds waren er opvallende resultaten
wat betreft het ervaren van discriminatie door de verschillende etnische groepen. Zo bleek dat
adolescenten behorend tot de etnische meerderheid de meeste discriminatie ervaarden in
vergelijking met adolescenten behorend tot de etnische minderheid. Marokkaanse
adolescenten rapporteerden de minste ervaren discriminatie. Een mogelijke verklaring
hiervoor kan worden gevonden in de ‘ethnic density theory’ (Bécares, Nazroo & Stafford,
2009). Deze theorie stelt dat hoe kleiner de etnische dichtheid van een groep is, hoe groter de
kans op het ervaren van etnische discriminatie voor deze groep. In andere studies naar ervaren
discriminatie op school is bevestigd dat minderheidsgroepen meer discriminatie ervaren dan
de meerderheid (Verkuyten en Thijs, 2002; Zahner & Daskaladis, 1997). De data voor het
huidige onderzoek is afkomstig van zogenaamde zwarte scholen, wat betekent dat
adolescenten behorend tot de etnische meerderheid een minderheidspositie bekleden in de
klas. Dat zou mogelijk verklaren waarom zij meer discriminatie ervaarden in vergelijking met
de adolescenten behorend tot de etnische minderheid.
Dat ervaren discriminatie geen verklaring is gebleken voor etnische verschillen in
formeel zorggebruik zou verklaard kunnen worden doordat in het huidige onderzoek ervaren
discriminatie is gemeten aan de hand van items die iets zeggen over het ervaren van
discriminatie in situaties buiten het formele zorgcircuit. Er waren geen items die vroegen naar
het ervaren van discriminatie binnen de formele zorg. Mogelijk zouden items over het ervaren
van discriminatie binnen het formele zorgcircuit meer inzicht geven in etnische verschillen in
formeel zorggebruik (Lamkaddem, 2013). Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat
Marokkanen meer discriminatie ervaren binnen het formele zorgcircuit in vergelijking met
autochtonen (Veling et al., 2007).
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Beperkingen huidig onderzoek en implicaties toekomstig onderzoek
Een limitatie van het huidige onderzoek is de kleine steekproef waarmee gewerkt is. Ook was
er in weinig gevallen sprake van zorggebruik. De statistische power van de analyses kan
hierdoor beperkt zijn. Mogelijk worden er bij een grotere steekproef meer significante
verschillen gevonden dan in het huidige onderzoek. Daarnaast zijn de internaliserende
problemen gemeten door middel van zelfrapportages door ouders en adolescenten, waardoor
de neiging tot sociale wenselijkheid mogelijk wordt verhoogd. Een andere limitatie is dat het
huidige onderzoek cross-sectioneel is. Hierdoor is niet aan te tonen of bijvoorbeeld het
ervaren van discriminatie voorafgaat aan het gebruik van formele zorg of andersom.
Longitudinaal onderzoek zou kunnen plaatsvinden om de richting van de verbanden te duiden.
Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat de alpha van de schaal formeel
zorggebruik vrij laag was (α.58). Dat betekent dat de items van deze schaal een matige
samenhang hadden en mogelijk niet goed het construct formeel zorggebruik hebben gemeten.
Eventueel zouden, naast de drie grootste etnische minderheidsgroepen in Nederland, ook
andere minderheidsgroepen meegenomen kunnen worden in toekomstig onderzoek om de
Nederlandse samenleving beter te representeren.
Geconcludeerd kan worden dat er etnische verschillen in formeel zorggebruik bestaan.
Onduidelijk is vooralsnog welke factoren deze verschillen verklaren. Informeel zorggebruik,
verbondenheid met de Nederlandse cultuur en ervaren discriminatie bleken namelijk geen
verklaringen. Het huidige onderzoek draagt bij aan de literatuur, omdat het type zorggebruik
van adolescenten met verschillende etnische achtergronden in kaart is gebracht. De resultaten
lieten zien dat de Marokkaanse adolescenten zowel minder formele als informele zorg
gebruikten dan de autochtone adolescenten. Meer onderzoek binnen de Marokkaanse groep
zou inzicht kunnen geven in de manier waar op zij omgaan met internaliserende problemen en
welke hulpbronnen zij gebruiken. Daarnaast is het wenselijk om bij toekomstig onderzoek
gebruik te maken van een grotere steekproef. Verder zou het huidige onderzoek naar etnische
verschillen in type zorggebruik, internationaal gerepliceerd kunnen worden, zodat de
resultaten tussen landen vergeleken kunnen worden. Ook werd aangetoond dat alle etnische
groepen meer gebruik maakten van informele zorg dan van formele zorg.
Naar aanleiding van het huidige onderzoek wordt voor de praktijk aanbevolen om
informele netwerken een grotere rol te laten spelen in de samenleving om ouders
laagdrempelig te kunnen ondersteunen en de afstand tot formele hulpbronnen te verkleinen
(De Gruijter, Tan & Pels, 2009). Bovenstaande sluit aan bij de huidige transitie van de

20

VERKLAREN VAN ETNISCHE VERSCHILLEN IN FORMEEL ZORGGEBRUIK

jeugdzorg waarin de formele zorg toegankelijker wordt gemaakt voor individuen en een
groter beroep wordt gedaan op het informele netwerk van een individu.
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