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ACHTERGROND Studies  naar  de  relatie  tussen  acculturatie  en  gezondheid  laten 
uiteenlopende  resultaten  zien.  Bevindingen  over  de  relatie  tussen  acculturatie  en  
gezondheid zijn niet eenduidig, en soms zelfs contrasterend. Niettemin lijkt er wel een  
relatie  te  bestaan. Zo hebben bepaalde vaardigheden zoals taalbeheersing en sociale 
integratie, grote invloed op het psychisch welbevinden van de migrant. Minder helder is  
welke  invloed  de  verschillende  dimensies  van  acculturatie  hebben  op  de  psychische  
gezondheid van de migrant, het hulpzoekgedrag naar aanleiding van symptomen en de 
tevredenheid over de verkregen hulp in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). 
DOEL In  dit  artikel  wordt  onderzocht  wat  de  invloed  van  acculturatie  is  op  de  
gezondheid, het gebruik van de GGz en de tevredenheid over de verkregen hulp.
METHODE Een  steekproef  van  Turkse  migranten  (n=414) die  een  of  meerdere  
ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt en afkomstig zijn uit verschillende  
Nederlandse steden, is onderzocht aan de hand van semi-gestructureerde interviews. De  
kwantitatieve gegevens zijn univariaat getoetst, met behulp van Pearsons en Spearmans  
correlatiecoëfficiënten, en multivariaat met behulp van multiple regressie.
RESULTATEN De acculturatiedimensies sociale integratie, praktische vaardigheden 
en verlieservaringen blijken invloed te hebben op de gezondheid van de migrant,  het  
gebruik  van  de  GGz  en  de  voorkeur  voor  een  behandelaar  met  gelijke  etnische  
achtergrond.  Hoe  groter  de  sociale  integratie,  en  aanwezigheid  van  praktische  
vaardigheden, des te gezonder de migranten zijn. Praktische vaardigheden is tevens een  
voorspeller van de wachttijd voor het zoeken van hulp; hoe meer vaardigheden, des te  
korter men wacht met hulp zoeken. Verlieservaringen is een voorspeller van de voorkeur  
voor een behandelaar met gelijke etnische achtergrond; hoe meer verlieservaringen men 
heeft  gehad,  des te  groter  is  de voorkeur voor  een behandelaar  met  gelijke  etnische  
achtergrond. Waardering van de verkregen hulp hangt met geen enkele dimensie van  
acculturatie samen.
CONCLUSIE Zoals in eerder onderzoek is aangetoond, bevestigt  deze studie dat de  
mate van acculturatie  een voorspeller is van gezondheid,  het  gebruik van de zorg in  
Nederland, en de voorkeur voor een hulpverlener met gelijke etnische achtergrond. De 
aanwezigheid van praktische vaardigheden zoals beheersing van de taal en kennis van  
het zorgsysteem, en de hoeveelheid sociale contacten met Nederlanders zijn belangrijk  
zijn voor de toegankelijkheid van de zorg voor migranten. Van belang is om migranten 
meer  te  stimuleren  in  het  leggen  van  sociale  contacten  met  Nederlanders,  en  te  
ondersteunen  in  het  ontwikkelen  van  praktische  vaardigheden  die  zinvol  zijn  voor 
participatie in de Nederlandse samenleving.
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Inleiding
Migranten krijgen doorgaans te maken met ingrijpende veranderingen inherent aan het 
verhuizen  naar  een  ander  land.  Migratie  gaat  gepaard  met  verlies,  enerzijds  door 
bijvoorbeeld  gescheiden  te  raken van  een  gezin  en  familieleden,  anderzijds  door  het 
verlies van een sociaal netwerk of de maatschappelijke status die men genoot in het land 
van  herkomst.  Migratie  is  een  complex  en  heterogeen  proces,  waarbij  heel  veel 
verschillende  stressoren  een  rol  kunnen  spelen  (Bhugra,  2004).  Volgens  het 
acculturatiemodel van Berry zijn er twee onafhankelijke dimensies in de manier waarop 
migranten om kunnen gaan met hun positie als culturele minderheid: identificatie met de 
eigen  oorspronkelijke minderheidscultuur,  en  identificatie  met  de meerderheidscultuur 
(Berry, 2001).

Dit zou dan leiden tot 1 van de volgende 4 verschillende strategieën:
1 identificatie met beide culturen (integratie)
2 identificatie met voornamelijk de meerderheidscultuur (assimilatie)
3 identificatie met voornamelijk de minderheidscultuur (separatie)
4 het ontbreken van identificatie met beide culturen (marginalisatie)

In de praktijk is echter zelden sprake van duidelijk te onderscheiden categorieën, maar 
eerder van een gradueel verloop. Acculturatie is een term die wordt gebruikt als het gaat 
over  migranten  en  de  nieuwe cultuur  waarmee  ze  in  aanraking  komen.  Het betekent 
enerzijds het loslaten van elementen uit de eigen cultuur, en anderzijds het overnemen 
van  elementen  uit  de  ontvangende  cultuur.  Acculturatie  resulteert  in  meer  of  minder 
sociaal-culturele  integratie  dan  wel  uitsluiting,  onder  meer  af  te  meten  aan  sociale 
participatie en toegang tot voorzieningen (Knipscheer & Kleber, 2005a). 

De confrontatie met een vreemd land waar men de taal niet beheerst, en de vaak minder 
draagkrachtige sociaal-economische positie waarin men zich bevindt (laag opgeleid, laag 
inkomen,  slechte  huisvesting)  zijn  ingrijpende veranderingen die  kunnen zorgen voor 
mogelijke stress ten gevolge van verlies-  en conflictervaringen.  De veranderingen die 
migranten moeten doorstaan zijn te beschouwen als een reeks van ‘verlies’- ervaringen 
die  deze  groep  doorgaans  meer  kwetsbaar  maakt  voor  de  ontwikkeling  van 
gezondheidsproblemen (Bhugra, 2004; Knipscheer & Kleber, 2004). 

Het is echter niet vanzelfsprekend dat migranten meer psychische gezondheidsproblemen 
hebben  dan  de  autochtone  bevolking.  De  interculturele  variëteit  binnen  de 
migrantengroepen is doorgaans meer uitgesproken dan het verschil tussen migranten en 
de autochtoon Nederlandse bevolking (Knipscheer & Kleber, 2005b). Men moet hierbij 
bijvoorbeeld ook rekening houden met andere factoren die een rol kunnen spelen in de 
gezondheid van de migrant zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en verblijfsduur.

In de politieke en maatschappelijke discussie over de positie van migranten in Nederland 
valt op dat deze zich met name richt op de aanpassing van migranten aan de Nederlandse 
maatschappij. Het is echter onduidelijk of deze culturele aanpassing alleen maar positieve 
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gevolgen heeft (Kamperman, Komproe & De Jong, 2003a). Studies naar de relatie tussen 
acculturatie en gezondheid laten namelijk uiteenlopende resultaten zien. 
De mate van acculturatie blijkt consequenties te hebben voor de gezondheidstoestand van 
de  migrant,  maar  deze  consequenties  zijn  niet  altijd  positief  (Jasinskaja-Lahti  & 
Liebkind, 2007; Koneru, Weisman de Mamani, Flynn & Betancourt, 2007). 
Marokkaanse migranten die op zowel de Marokkaanse als de Nederlandse cultuur gericht 
waren, rapporteerden bijvoorbeeld een hoger psychisch welbevinden dan degenen die de 
Marokkaanse cultuur afwezen en zich geheel op de Nederlandse cultuur richtten (Van 
Oudenhoven, Willemsema & Prins, 1996). In dezelfde studie werd bij een groep Turkse 
migranten deze relatie echter niet gevonden. In een onderzoek met Spaanse migranten, 
bleek  dat  hogere  acculturatie  ervoor  zorgde  dat  symptomen  van  depressie  afnamen 
(Torres & Rollock, 2007). 
Kamperman e.a.  (2003a)  vonden  dat  bepaalde  aspecten  van  acculturatie  (zoals 
taalbeheersing) samenhingen met minder psychisch welbevinden. Het niet beheersen van 
de taal  van het nieuwe land, beïnvloedt aanpassing en verhoogt stress. Ook uit ander 
onderzoek blijkt dat bepaalde domeinen van culturele aanpassing invloed hebben op de 
mentale  gezondheid  van  migranten.  Zo  bleek  dat  de  domeinen  vaardigheden (onder 
andere taalbeheersing) en sociale integratie (gemeten aan de hand van het sociale contact 
met Nederlanders) invloed hebben op het psychisch welbevinden van de migranten. Het 
psychisch welbevinden nam af naarmate de respondenten het contact met Nederlanders 
minder positief benoemden en over minder vaardigheden beschikten voor de omgang met 
de Nederlandse samenleving.
Er kan dus gesteld worden dat de gegevens over relatie tussen acculturatie en gezondheid 
niet eenduidig zijn, en soms zelfs contrasterend. De relatie tussen veranderingen inherent 
aan migratie,  en culturele  aanpassing en mentale  gezondheid is  nog altijd onduidelijk 
(Knipscheer  &  Kleber,  2006).  Echter,  bepaalde  aspecten  van  acculturatie  zoals 
taalbeheersing en  sociale  integratie,  lijken  wel  degelijk  van  invloed  te  zijn  op  het 
psychisch welbevinden van de migrant.

Veel  migranten  bevinden  zich  een  cóndicion  migrante  (Bhugra,  2004;  Knipscheer  & 
Kleber, 2004), een marginale situatie van zowel de schokkende gebeurtenis als de context 
waarin de verwerking van de schokkende gebeurtenis  plaatsvindt. Migranten bevinden 
zich hierdoor na een schokkende gebeurtenis mogelijk in een meer kwetsbare positie dan 
getroffenen  uit  de  dominante  cultuur.  Ondanks  deze  kwetsbare  positie  blijkt  uit 
onderzoek dat migranten binnen Europa in termen van toegankelijkheid en kwaliteit nog 
altijd minder profiteren van het zorgaanbod dan de autochtone bevolking van een land 
(Bhui, Stansfeld, Hull, Priebe, Mole & Feder, 2003; Kamperman, Komproe & de Jong, 
2005; Lindert, Schouler-Ocak, Heinz & Priebe, 2007; Struijs & Wennink, 2000). 

Een studie naar migranten in Nederland en de toegankelijkheid en consumptie van de 
gezondheidszorg  concludeert  dat de  mate  van  acculturatie  een  voorspeller  is  van  het 
gebruik en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Zo bleek de aanwezigheid van 
meer  praktische  vaardigheden  zoals  beheersing  van  de  taal  en  kennis  van  het 
zorgsysteem, en de mate waarin men vasthoudt aan de eigen tradities, belangrijk voor de 
toegankelijkheid van de zorg voor migranten (Kamperman, Komproe & De Jong, 2007). 
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Omdat  de  allochtone  cliëntenpopulatie  een  snel  groeiende  groep  is,  is  een  steeds 
belangrijkere vraag binnen de GGz hoe de toegang tot de zorg en de zorgkwaliteit voor 
deze groep verbeterd kan worden (Boomstra, Wennink & Uiterloo, 2003; Knipscheer & 
Kleber, 2005b; Schrier, Theunissen, Kempe & Beekman, 2005). 
Hoe komt  het  bijvoorbeeld  dat  sommige allochtonen sneller  hulp zoeken en wegwijs 
raken in de GGz dan andere, en welke factoren zijn van invloed op dit proces? 
Heeft de mate van acculturatie invloed op het hulpzoekgedrag? (Periyanayagam, 2008; 
Ying & Miller, 1992). Heeft de mate van acculturatie invloed op de gezondheid van de 
migrant? (Kamperman et al., 2003a; Knipscheer & Kleber, 2006; Stronks, 2004). 

De doelstelling van dit verklarende empirische onderzoek richt zich op de invloed die de 
verschillende dimensies van acculturatie hebben op de gezondheid, het gebruik van GGz 
en de tevredenheid over de hulpverlening bij  migranten in Nederland,  ten einde meer 
inzicht te krijgen in deze processen en zo de hulp, en de toegang tot de zorg te verbeteren. 
Op basis van gevonden literatuur, zijn de volgende hypothesen opgesteld:

1. Naarmate  migranten  meer  gericht  zijn  op  de  Nederlandse  cultuur,  zullen  zij 
minder algemene gezondheidsklachten presenteren.

2. Naarmate  migranten  meer  gericht  zijn  op  de  Nederlandse  cultuur,  zullen  zij 
minder lang wachten met hulp zoeken.

3. Naarmate  migranten  meer  gericht  zijn  op  de  Nederlandse  cultuur,  zullen  zij 
minder voorkeur hebben voor een hulpverlener met gelijke etnische achtergrond.

4. Naarmate migranten meer gericht zijn op de Nederlandse cultuur, zullen zij meer 
tevreden zijn over hun behandeling in de reguliere GGz.

Voor  operationalisatie  van  migranten  is  gekozen  voor  Turken.  Zij  vormen  een 
substantiële en relevante groep onder de allochtonen in Nederland.  Bovendien lijken zij 
oververtegenwoordigd  als  slachtoffer  van  schokkende  gebeurtenissen,  getuige  de 
aardbeving in Turkije op 17 augustus 1999 waar Nederlandse Turken bij betrokken waren 
(Kurt,  Boomstra,  Wennink & Kleber, 2001) en de vuurkramp in Enschede op 13 mei 
2000, waar bijna een derde van de getroffen allochtoon was en waar Turkse Nederlanders 
de grootste groep binnen deze laatste categorie vormden (Drogendijk, Van der Velden, 
Kleber,  Christiaanse,  Dorresteijn,  Grievink,  Gersons,  Olff  &  Meewisse,  2003).  In 
Nederland leven momenteel  meer  dan 300.000 mensen van wie minstens  een van de 
ouders uit Turkije afkomstig is. Zestig procent hiervan behoort tot de eerste generatie. De 
Turken vormen hiermee de grootste niet-westerse, etnische minderheid in Nederland. De 
Turkse migratie bestaat uit arbeidsmigranten, huwelijksmigranten, migranten in het kader 
van gezinshereniging, politieke vluchtelingen en illegalen.
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Methode
Respondenten

De onderzoeksvragen zijn beantwoord aan de hand van gegevens uit een survey met twee 
meetmomenten  verricht  onder  een  steekproef  uit  de  populatie  van  Turkse  (N=414) 
migranten.  Het  betrof  personen die  een of meerdere  ingrijpende levensgebeurtenissen 
hadden meegemaakt.

De  steekproef  is  geselecteerd  via  de  participerende  Turkse  zorgcircuits  en 
belangenverenigingen (N=69). Door middel van snowball sampling is een zogenaamde 
gelegenheidssteekproef  gevormd.  Respondenten  komen  uit  diverse  steden,  zoals 
Rotterdam, Amsterdam,  Deventer, Zaandam, Arnhem, Den Haag, Soest, en Utrecht. De 
eerste meting kent 414 respondenten, aan de vervolgmeting deden 214 mensen mee. Aan 
de vervolgmeting deden relatief  meer  vrouwen mee,  op andere belangrijke variabelen 
(zoals gezondheids- en schokverwerkingsindices) zijn er geen verschillen tussen beide 
metingen. 

Tabel 1.0 Socio-demografische verdeling van de respondenten (N=414)

Variabelen
  
M

 
 SD

Leeftijd
Aantal jaren in NL

38.5
17.0

10.7
  9.7

Sekse
   Man
   Vrouw

  N
232
182

  %
56.0
44.0

Geboorteland
   Nederland
   Turkije
   Turkse-Koerdistan

  N
  48
334
  32

  %
11.6
80.7
  7.7

Hoogst afgeronde 
opleiding
   Geen
   Lager onderwijs
   Middelbaar onderwijs
   Hoger onderwijs
   Universitair

  N
  25
  75
190
108
  16

  %
  6.0
18.1
45.9
26.1
  3.9

Burgerlijke staat
   Gehuwd
   Gescheiden
   Weduwe/weduwnaar
   Alleenstaand
   Anders

  N
251
  45
  54
  37
  26

  %
60.6
10.9
13.0
  8.9
  6.3

Procedure en instrumenten 
De toegepaste  onderzoekstechnieken  zijn  standaardvragenlijsten,  diepte-interviews,  en 
kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse technieken.  Het instrumentarium bestaat uit 
een combinatie van zorgvuldig ontwikkelde semi-gestructureerde interviews en relevante 
gestandaardiseerde vragenlijsten.
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De  volgende  socio-demografische  gegevens  zijn  in  kaart  gebracht:  sekse,  leeftijd,  
burgerlijke staat, geloof, etnische origine, verblijfsduur in Nederland, reden komst naar  
Nederland, opleidingsniveau, en bron van inkomsten.

Het psychisch welbevinden is bepaald aan de hand van de General Health Questionnaire 
(GHQ-28: Engelstalige versie Goldberg & Williams, 1988; Nederlandse versie Koeter & 
Ormel, 1991). De 28 items geven een indicatie van de psychische gezondheidstoestand 
van de respondent. De Likert-scoring methode is toegepast (0,1,2,3). De lijst kent een 
viertal  subschalen  met  daarbij  behorende  vragen,  zoals:  Psychosomatische  klachten 
(Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad dat u ziek bent?), Angst en slapeloosheid (Bent u 
de  laatste  tijd  wel  eens  zomaar  bang  geworden  of  in  paniek  geraakt?),  Sociaal 
functioneren (Heeft u zich de laatste tijd goed kunnen bezighouden?) en Depressie (Heeft 
u de laatste tijd overwogen om een einde aan uw leven te maken?).
De interne consistentie  van de  GHQ-28 werd uitvoerig onderzocht voor verschillende 
settings  zoals  de  algemene  bevolking,  eerstelijn  voorzieningen  en  psychiatrische 
klinieken.  De GHQ heeft  een goede betrouwbaarheid (in de steekproef  is  Cronbach’s 
alpha van de totaalscore .92, subschalen variëren van .82 tot .88). Ook de concurrente 
validiteit,  de inhoudsvaliditeit  en de constructvaliditeit zijn goed (Koeter et al., 1991). 
Zowel  internationaal  als  in  Nederland  is  onderzoek  verricht  naar  de  cross-culturele 
validiteit  van  de  GHQ.  De vragenlijst  is  in  vele  talen  vertaald,  en  in  vele  landen  is 
onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid en /of validiteit van de vertaalde versie of naar 
de factorstructuur van de lijst in een bepaalde populatie. De conclusies luiden veelal dat 
de psychometrische kwaliteit van de GHQ voldoet. De cross-culturele validiteit is onder 
meer getest in Groot-Brittannië (Krause, Rosser, Khiani & Lotay, 1990), het voormalig 
Joegoslavië  (Radovanic’  & Eric,  1983),  India  (Shamasundar,  Krishna Muty,  Prakash, 
Prabhakar & Subba Krishna, 1986) Nieuw Zeeland (Romans-Clarkson, Walton, Heribson 
& Mullen, 1989), Nigeria (Oduwolde & Ogunyemi, 1989), en Brazilië (Mari & Williams, 
1984).  In  deze  onderzoeken  werd  in  het  algemeen  een  bevredigende  sensitiviteit  en 
specificiteit gevonden tussen 70% en 90%.

De mate waarin de respondenten gericht zijn op de Nederlandse cultuur is bepaald aan de 
hand van de  Lowlands  Acculturation  Scale  (LAS: Mooren,  Knipscheer,  Kamperman, 
Kleber & Komproe, 2001); De LAS is een gestructureerde vragenlijst bestaande uit 25 
stellingen,  die  beantwoord  worden  aan  de  hand  van  een  6-punts  Likertschaal.  De 
vragenlijst meet in hoeverre de respondenten gericht zijn op de Nederlandse cultuur en in 
hoeverre  zij  problemen  ervaren  met  het  leven  in  de  Nederlandse  samenleving.  De 
vragenlijst heeft vijf subschalen met daarbij behorende stellingen, zoals: vaardigheden (5 
items,  α = 0.85); ‘Ik heb moeite de Nederlandse taal te begrijpen’, tradities (4 items,  α = 
0.70); ‘Ik luister het liefst Turkse muziek’, normen en waarden ( 5 items, α = 0.62); ‘Ik 
ben  van  mening  dat  Nederlanders  te  weinig  respect  hebben  voor  ouderen’, 
verlieservaringen  (7  items,  α=  0.79);  ‘Ik  mis  de  mensen  die  ik  achterliet  in  mijn 
geboorteland’  en  sociale  integratie  (4  items,  α=  0.64);  ‘Ik  heb  veel  contact  met 
Nederlanders’. Omdat uit eerder onderzoek (Kamperman, Komproe & De Jong, 2003b) is 
gebleken dat de domeinen vaardigheden en sociale integratie van de LAS apart invloed 
hebben  op  het  psychische  welbevinden  van  de  migranten,  wordt  nu  ook gekeken  in 
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hoeverre  de afzonderlijke  dimensies  van de LAS invloed hebben op hulpzoekgedrag, 
voorkeur voor etnische achtergrond van de hulpverlener, tevredenheid over de hulp en 
gezondheid. 
De structurele  equivalentie  van de LAS over  verschillende  etnische  groepen geeft  de 
mogelijkheid de vragenlijst te gebruiken in een etnisch diverse onderzoekspopulatie, de 
specifieke cross-culturele validiteit wordt echter momenteel onderzocht (Mooren et al, 
2001).

Ervaringen met de reguliere hulpverlening zijn bepaald aan de hand van de Help Seeking 
Route Questionnaire  (HSRQ: Knipscheer,  2000; Mooren & Kleber,  1996) en de GGz 
Thermometer  (evaluatie  behandeling  en  cliëntwaardering,  Kertzman,  Kok  &  Van 
Wijngaarden, 2003). Deze vragenlijsten meten het hulpzoekgedrag en de zorgconsumptie 
van  de  respondent.  De  GGz  thermometer  is  een  veelgebruikte  vragenlijst  voor 
cliëntwaardering in de GGz ontwikkeld door het Trimbos-instituut een GGz Nederland 
(Kertzman,  Kok  &  Van  Wijngaarden,  2003).Voorbeelden  van  vragen  zijn:  Welke 
personen of instellingen heeft u als eerste benaderd voor hulp voor uw problemen?, Heeft 
uw hulpverlener dezelfde etnische achtergrond als u?, Bij welk aspect van de hulp heeft u 
het meeste baat gehad? Daarnaast wordt de algehele waardering van de zorg bepaald met 
een rapportcijfer. 
De psychometrische kwaliteiten van de GGz Thermometer zijn onderzocht aan de hand 
van  gegevens  van  2612  respondenten.  Op  basis  van  de  analyses  kan  worden 
geconcludeerd  dat  de  lijst  voldoende  betrouwbaar  en  valide  is.  Ook  concluderen  de 
auteurs dat de Thermometer uniform en gestandaardiseerde cliëntwaardering kan meten 
(Kertzman  et  al.,  2003).  De  validiteit  bij  allochtone  cliënten  wordt  momenteel 
onderzocht.

Statistische analyse
De  kwantitatieve  gegevens  zijn  univariaat  (met  behulp  van  Pearsons  en  Spearmans 
correlatiecoëfficiënten) en multivariaat (met behulp van multiple regressie, de standaard 
methode) getoetst. De afhankelijke variabelen waren: de tijd die migranten wachten met 
hulp zoeken, etnische achtergrond van de hulpverlener, tevredenheid van migranten over 
hun GGZ behandeling (HSRQ), en psychisch welbevinden (GHQ). De onafhankelijke 
variabele is steeds de mate van acculturatie van de migranten, gemeten als de hoeveelheid 
problemen die zij rapporteren met het leven in de Nederlandse samenleving (LAS).
Bijna  alle scores  van  de  LAS  (vaardigheden,  tradities,  normen  &  waarden  en 
verlieservaringen)  zijn  omgescoord  om ervoor  te  zorgen  dat  alle  dimensies  met  een 
toename in de score, ook daadwerkelijk een toename in acculturatie (en dus een afname 
van rapportage van problemen met het leven in de Nederlandse samenleving) betekende.

Tot  slot  zijn  een  aantal  socio-demografische  gegevens  getoetst  (sekse,  leeftijd, 
opleidingsniveau en verblijfsduur) samen met de dimensies van de LAS, om te kijken of 
deze  invloed  hebben  op  gezondheid,  hulpzoektraject,  etnische  achtergrond  en 
hulpwaardering.
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Resultaten
Gezondheid

Naar de criteria van Goldberg, Gater, Satorius, Ustun, Picinelli & Guruje (1997) wordt de 
gemiddelde  GHQ-28 totaalscore  berekend volgens  de 0,  0,  1,  1  score.  Volgens  deze 
berekening is de gemiddelde GHQ score van de respondenten in dit onderzoek 6,4 (SD ± 
7,2). 
Ter vergelijking volgen hier een aantal scores op de GHQ uit andere onderzoeken.
De gemiddelde GHQ score van een autochtoon Nederlandse steekproef van cliënten in 
behandeling in de GGz (N = 175; Koeter & Ormel, 1991) is 15.4 (geen standaard deviatie 
bekend).  Andere  GHQ  steekproeven  van  allochtone  respondenten  zijn:  Ghanezen  in 
Nederland (GHQ  M 6.06,  SD 7.28;  Knipscheer,  De Jong, Kleber & Lamptey,  2000), 
Turken in de eerstelijnsgezondheidszorg in Turkije (GHQ M 6.4; Kilic, Rezaki, Rezaki, 
Kaplan,  Ozgen,  Sagduyu  & Ozturk,  1997),  en  Bosnische  vluchtelingen  in  Nederland 
(GHQ M 11.83, SD 6.62; Knipscheer, Kok & Kleber, 2004).
Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde GHQ score van de respondenten niet veel 
afwijkt van de andere groepen. 

Na  de  analyse  van  de  relatie  tussen  algemene  gezondheidsklachten  en 
acculturatieaspecten  blijkt  dat  naarmate  de  respondenten  over  minder  praktische 
vaardigheden beschikken, er meer algemene gezondheidsklachten worden gerapporteerd 
(r = -.24, p < .01). Hoe hoger men scoort op sociale integratie, des te minder algemene 
gezondheidsklachten er gerapporteerd worden (r = -.26, p < .01). De overige 3 dimensies 
van de LAS laten geen significante resultaten zien. Tradities ( r = .01, p = .46), normen & 
waarden ( r = -.01, p = .39) en verlieservaringen ( r = -.06, p = .12).

Hulpzoektraject 
Tussen het ontstaan van de klachten en het zoeken van hulp verstrijken gemiddeld 3-12 
maanden. De verschillende percentages van hulpzoekgedrag zijn hieronder weergegeven.

Tabel 1.1 Verdeling van de respondenten in aantallen en percentages aan de hand 
van de tijd die verstreek tussen het ontstaan van de klachten en het zoeken 
van hulp 
(N = 414)

Frequentie Percentage
Korter dan 3 maanden 92 22.2%
3 tot 6 maanden 112 27.1%
6 tot 12 maanden 79 19.1%
Tussen 1 en 2 jaar 44 10.6%
Tussen 2 en 5 jaar 22 5.3%
Langer dan 5 jaar 23 5.6%
Onbekend 40 9.7%
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Analyse  van  de  relatie  tussen  hulpzoekgedrag  naar  aanleiding  van  de 
gezondheidsklachten en acculturatieaspecten laat  zien dat  naarmate respondenten over 
meer vaardigheden beschikken, zij minder lang wachten met het zoeken van hulp binnen 
de GGz (rs = -.21, p < .01). Ook zoeken zij sneller hulp naarmate de respondenten meer 
sociaal geïntegreerd zijn (rs = -.19,  p < .01). De overige 3 dimensies van de LAS laten 
geen significante resultaten zien. (Tradities (rs = -.02,  p = .33), normen en waarden (rs 

= .01, p = .43) en verlieservaringen (rs = -.05, p = .18).)

Etnische achtergrond
Van de  414 respondenten is  van iets  minder  dan de helft  (N = 206) geen informatie 
bekend over een eventuele behandeling bij een hulpverlener omdat zij voortijdig stopten 
met het onderzoek. Van de overige respondenten (N=208), had meer dan de helft (N = 
127)  een  behandelaar  van  Nederlandse  afkomst,  meer  dan  een  derde  (N  =  75)  een 
hulpverlener  met  dezelfde  etnische  achtergrond  en  3  mensen  (N  =  3)  hadden  een 
hulpverlener van een andere afkomst. 

Tabel 1.2 Aantallen en percentages van de mate van belang van gelijke etnische 
achtergrond van de hulpverlener (N = 208)

 Frequentie Percentage
Helemaal niet belangrijk 15 7.3%
Niet erg belangrijk 19 9.2%
Maakt niet uit 28 13.6%
Redelijk belangrijk 55 26.7%
Heel erg belangrijk 89 43.2%

Er blijkt een samenhang te zijn tussen de 5 dimensies van de LAS en de voorkeur voor 
een behandelaar met gelijke etnische achtergrond. Naarmate de respondenten over meer 
vaardigheden beschikken hebben zij minder voorkeur voor een behandelaar met gelijke 
etnische achtergrond. (rs = -.27, p < .01). Hoe minder vastgehouden wordt aan de eigen 
tradities  (en  dus  hoe  meer  men  gericht  is  op  de  Nederlandse  cultuur),  hoe  minder 
voorkeur ze hebben voor iemand met een gelijke etnische achtergrond (rs = -.34, p < .01). 
Hoe meer zij het eens zijn met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving, 
hoe  minder  voorkeur  ze  hebben  voor  een  gelijke  etnische  achtergrond  van  de 
hulpverlener (rs = -.15, p < .05).
Hoe minder verlieservaringen de migranten hebben (en dus hoe meer ‘geaccultureerd’ 
men  is),  des  te  minder  voorkeur  er  is  voor  een  behandelaar  met  gelijke  etnische 
achtergrond (rs = -.42,  p < .01). Naarmate ze hoger scoren op sociale integratie hebben 
Turkse  migranten  meer  voorkeur  voor  een  behandelaar  met  een  gelijke  etnische 
achtergrond (rs = .15, p < .05).
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Waardering van zorg
Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven aan de hulp van de GGz is een 
6,5 (SD ± 1,2). Het laagste cijfer dat werd gegeven was een 2 (0,2% van de respondenten 
gaf  dit  cijfer),  en  het  hoogste  cijfer  dat  werd  gegeven  was  een  9  (0,7% van  de 
respondenten gaf een 9). Het cijfer 7 werd het vaakst gegeven (13%). Helaas hebben 
slechts 138 van de oorspronkelijke 414 respondenten bij de nameting een cijfer gegeven 
aan hun behandeling. Dit komt doordat een gedeelte van de respondenten niet mee heeft 
gedaan aan de nameting.
In  de resultaten laat  geen enkele  dimensie  van de LAS een significant  resultaat  zien. 
Vaardigheden ( r = .08, p = .17), tradities ( r = .01, p = .45), normen & waarden ( r = .02, 
p = .39) verlieservaringen ( r = .12, p = .08) en sociale integratie ( r =  -.05, p = .30). 

Na  de  univariate  analyses  is  aan  de  hand  van  de  gevonden  significante  samenhang 
onderzocht welke dimensies van de LAS de meeste invloed hebben op de afhankelijke 
variabelen. Dit is gedaan met behulp van een multiple regressie analyse. Deze resultaten 
zullen nu besproken worden. 

Gezondheid
De variabelen vaardigheden en sociale integratie verklaren samen 8,8 % van de variantie 
van gezondheid (R² =  .088;  F = 19.74,  p < .01). De variabele sociale integratie is de 
grootste  voorspeller  van  gezondheid.  Dat  betekent  dat  naarmate  men  meer  sociaal 
geïntegreerd is, men lager scoort op de GHQ en dus gezonder is.

Tabel 2.1 Regressie met correlaties tussen vaardigheden en sociale integratie (LAS)  
en gezondheid (GHQ) (N=412) 

 
 B Std. Error Beta t Sig.
Vaardigheden -.33 .11 -.16 -3.14 .002
Sociale Integratie -.61 .16 -.19 -3.74 .000

a  Afhankelijke variabele: gezondheid

Hulpzoektraject
De onafhankelijke variabele vaardigheden verklaart ongeveer 7 % van de variantie van de 
wachttijd van hulp zoeken (R² =  .068; F = 13.52, p < .01). Sociale integratie heeft geen 
invloed op de wachttijd. 

Tabel 2.2 Regressie met correlaties tussen vaardigheden en sociale integratie (LAS)  
en wachttijd voor het zoeken van hulp (HSRQ) (N=373)

B Std. Error Beta t Sig.
Vaardigheden -.05 .01 -.21 -3.91 .000
Sociale Integratie -.04 .02 -.09 -1.67 .096

a  Afhankelijke variable: wachttijd hulp zoeken
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Etnische achtergrond
De onafhankelijke variabele verlieservaringen verklaart ruim 18 % van de variantie van 
voorkeur voor de etnische achtergrond van de hulpverlener (R² =  .18; F = 11.23,  p < .
01). De overige variabelen hebben geen invloed op de voorkeur voor gelijke etnische 
achtergrond van de hulpverlener. 

Tabel 2.3 Regressie  met  correlaties  tussen  vaardigheden,  tradities,  normen  & 
waarden  en  verlieservaringen  (LAS)  en  etnische  achtergrond  (HSRQ) 
(N=207)

        B Std.Error Beta t Sig.
Vaardigheden .00 .02  .02    .25 .804
Tradities        -.06 .03        -.14 -2.00 .050
Normen & Waarden  .01 .02  .04    .60 .551
Verlieservaringen -.07 .02 -.37 -4.50 .000

a  Afhankelijke variable: etnische achtergrond

Tot  slot  is  er  met  behulp  van  multiple  regressie  analyses  onderzocht  of  de  socio-
demografische gegevens (sekse, leeftijd, opleidingsniveau en verblijfsduur in Nederland) 
invloed hebben op gezondheid, hulpzoektraject, etnische achtergrond en hulpwaardering. 
Deze resultaten zullen nu besproken worden.

Gezondheid
De variabelen  geslacht, vaardigheden en sociale integratie verklaren samen 12,2 % van 
de variantie van gezondheid (R² = .122; F = 6.24, p < .01). De variabele sociale integratie 
heeft  de  grootste  invloed  op  gezondheid.  Dit  betekent  dat  naarmate  migranten  meer 
sociale contacten hebben met Nederlanders, ze lager scoren op de GHQ en dus gezonder 
zijn. Geslacht heeft een significant effect op gezondheid; vrouwen scoren hoger op de 
GHQ en zijn dus ongezonder dan mannen.

Tabel 3.1 Regressie  met  correlaties  tussen  geslacht,  leeftijd,  opleiding,  
verblijfsduur,  vaardigheden,  tradities,  sociale  integratie,  normen  & 
waarden, verlieservaringen en gezondheid (GHQ) (N=412)

         B Std.Error Beta t Sig.
Geslacht 3.51 1.20 .15 2.93 .004
Leeftijd .04   .07 .04 .60 .559
Opleiding .74 .50 .10 1.60 .113
Verblijfsduur .12 .08 .10 1.50 .146
Vaardigheden -.35 .14 -.17 -2.43 .015
Tradities -.17 .23 -.05 -.72 .475
Sociale integratie -.60 .20 -.19 -2.96 .003
Normen en waarden .14 .15 .05 .91 .365
Verlieservaringen -.04 .11 -.02 -.33 .742

a  Afhankelijke variabele: gezondheid

Hulpzoektraject
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De variabele  vaardigheden verklaart 9,1  % van de variantie van de tijd die men wacht 
met  hulp zoeken (R²  = .091;  F = 4.06,  p < .01).  Naarmate  men  beschikt  over  meer 
vaardigheden om zich te redden in de Nederlandse maatschappij, wacht men minder lang 
met het zoeken van hulp. De overige variabelen hebben geen invloed op de wachttijd.

Tabel 3.2 Regressie  met  correlaties  tussen  geslacht,  leeftijd,  opleiding,  
verblijfsduur,  vaardigheden,  tradities,  sociale  integratie,  normen  & 
waarden,  verlieservaringen  en  wachttijd  voor  het  zoeken  van  hulp 
(HSRQ) (N=373)

         B Std.Error Beta t Sig.
Geslacht  .26 .16 .09 1.56 .119
Leeftijd .01 .01 .04 .62 .539
Opleiding -.09 .06 -.09 -1.34 .180
Verblijfsduur -.01 .01 -.10 -1.36 .175
Vaardigheden -.05 .02 -.20 -2.68 .008
Tradities -.01 .03 -.03 -.42 .679
Sociale integratie -.01 .03 -.02 -.32 .749
Normen en waarden .03 .02 .08 1.34 .182
Verlieservaringen .01 .02 .07 .95 .343

a  Afhankelijke variabele: wachttijd hulp zoeken

Etnische achtergrond
De variabele verlieservaringen verklaart ongeveer 20 % van de variantie van de voorkeur 
voor een behandelaar met een gelijke etnische achtergrond (R = .198; F = 5.44, p < .01). 
Naarmate men meer verlieservaringen heeft, is het belangrijker dat de hulpverlener een 
gelijke  etnische  achtergrond  heeft.  De  overige  variabelen  hebben  geen  invloed  op 
etnische achtergrond.

Tabel 3.3 Regressie  met  correlaties  tussen  geslacht,  leeftijd,  opleiding,  
verblijfsduur,  vaardigheden,  tradities,  sociale  integratie,  normen  & 
waarden, verlieservaringen en etnische achtergrond (HSRQ) (N=207)

         B Std.Error Beta t Sig.
Geslacht -.17 .19 -.07 -.91 .363
Leeftijd -.01 .01 -.10 -1.06 .292
Opleiding -.14 .08 -.16 -1.74 .084
Verblijfsduur .01 .01 .05 .54 .591
Vaardigheden .01 .02 .06 .56 .574
Tradities -.04 .04 -.10 -1.14 .256
Sociale Integratie .01 .03 .02 .20 .845
Normen en waarden .03 .02 .07 1.00 .318
Verlieservaringen -.08 .02 -.44 -4.60 .000

a  Afhankelijke variabele: etnische achtergrond

Waardering van zorg
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Het model is niet significant (F = .879, p = .546). Geen enkele variabele heeft invloed op 
de hulpwaardering. 

Tabel 3.4 Regressie  met  correlaties  tussen  geslacht,  leeftijd,  opleiding  en 
verblijfsduur en hulpwaardering (N=137)

         B Std.Error Beta t Sig.
Geslacht .36 .26 .15 1.39 .167
Leeftijd .02 .01 .16 1.22 .225
Opleiding .14 .10 .18 1.36 .177
Verblijfsduur .01 .02 .05 .39 .697
Vaardigheden -.02 .03 -.07 -.53 .600
Tradities .02 .05 .05 .40 .694
Sociale integratie -.02 .04 -.05 -.49 .627
Normen en waarden .03 .04 .10 .90 .372
Verlieservaringen -0.2 .02 -.15 -1.00 .323

a  Afhankelijke variabele: hulpwaardering
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Discussie 
Studies naar de relatie tussen acculturatie en gezondheid laten uiteenlopende resultaten 
zien.  De huidige gegevens over deze relatie zijn niet eenduidig en soms contrasterend. 
Niettemin  lijkt  er  wel  een  relatie  te  bestaan.  In  dit  onderzoek  is  onderzocht  welke 
dimensies van acculturatie invloed hebben op gezondheid, het gebruik van de GGZ en de 
tevredenheid over de verkregen hulp. Omdat eerder onderzoek naar de gezondheid laat 
zien  dat  verschillen  kunnen  worden  toegeschreven  aan  sociaal-demografische 
karakteristieken, is er ook gekeken of socio-demografische gegevens invloed hebben op 
de afhankelijke variabelen (Carroll, Smith & Bennett,1996). 

Gezondheid
De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat de variabele acculturatie, gemeten 
als de hoeveelheid problemen die men ervaart met het leven in de Nederlandse cultuur, 
een relatie heeft met gezondheid. Zo blijkt dat de dimensie sociale integratie de grootste 
voorspeller is van de gezondheid van de migrant. Dit resultaat komt overeen met eerder 
onderzoek (Kamperman et al., 2003a), waaruit blijkt dat positief ervaren sociale interactie 
met Nederlanders samenhing met psychisch welbevinden. Ook de hoeveelheid praktische 
vaardigheden heeft invloed op gezondheid.  Zo blijkt dat  hoe meer  men beschikt over 
praktische vaardigheden men gezonder is. Ook dit resultaat is een bevestiging van eerder 
onderzoek waaruit bleek dat beheersing van de taal van de dominante cultuur en ervaring 
met en kennis van procedures van instellingen en dergelijke, een groot effect heeft op de 
hoeveelheid  algemene  gezondheidsklachten(Sundquist,  Bayard-Burfield,  Johansson  & 
Johansson, 2000). 
Sekse  tot  slot  blijkt  ook  van  invloed  op  gezondheid;  vrouwen  zijn  namelijk  minder 
gezond dan mannen. Ook dit resultaat is een bevestiging van eerder onderzoek waarin 
werd aangetoond dat sekse invloed heeft op gezondheid (Verbrugge, 1990). 

Hulpzoektraject
De beschikking over praktische vaardigheden blijkt de grootste voorspeller van wachttijd 
voor het zoeken van hulp. Hoe meer men beschikt over praktische vaardigheden om zich 
te redden in de Nederlandse maatschappij, des te korter wacht men met het zoeken naar 
hulp voor problemen. De overige variabelen hebben geen invloed op de wachttijd. Dit 
resultaat  komt  overeen  met  eerder  onderzoek  waarin  de  aanwezigheid  van  meer 
praktische vaardigheden zoals  beheersing van de taal  en kennis van het  zorgsysteem, 
invloed had op de toegankelijkheid van de zorg voor migranten (Kamperman et al. 2007; 
Sundquist  et  al,  2000; Ying & Miller,  1992).  Dit  bevestigt  dat  het  van belang is  dat 
migranten over praktische vaardigheden beschikken omdat  zij  dan minder lang zullen 
wachten met hulp zoeken.

Etnische achtergrond. 
Uit de literatuur komt naar voren dat etnische matching geen must is voor allochtone 
cliënten. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat vooral empathie, expertise en het delen 
van hetzelfde wereldbeeld van belang zijn voor de tevredenheid over de geboden hulp 
(Knipscheer & Kleber, 2004). 
Toch  is  er  in  dit  onderzoek  een  duidelijk  verband  gevonden  tussen  het  aantal 
verlieservaringen en de voorkeur voor een behandelaar met dezelfde achtergrond. 
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Er moet dus gekeken worden naar wat deze groep respondenten anders maakt dan andere 
cliëntenpopulaties. Bij  dit  onderzoek zijn  personen  betrokken  die  een  of  meerdere 
ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt, en er is kan daardoor in sommige 
gevallen zelfs sprake zijn van ‘multiple’ of ‘complexe’ traumatisering. In de DSM-VI-TR 
wordt  een  traumatische  ervaring  vertaald  als:  “een  of  meer  gebeurtenissen  die  een 
feitelijke  of  dreigende  dood  of  ernstige  verwonding  met  zich  meebracht,  of  die  een 
bedreiging  vormde  voor  de  fysieke  integriteit  van  betrokkene  of  anderen  (American 
Psychiatric  Association,  2000).  Uit  onderzoek  naar  traumatische  stressreacties  onder 
Tibetaanse  vluchtelingen  blijkt  echter  dat  de  verwoesting  van  tempels  en  religieuze 
symbolen extreem stressvol en een frequent ervaren traumatische ervaring is voor hen 
(Terheggen,  Stroebe  & Kleber,  2001).  Omdat  trauma  en  wat  iemand  als  traumatisch 
ervaart blijkbaar beïnvloed kan worden door cultuur en achtergrond, is het wellicht te 
verklaren dat respondenten liever met iemand praten die een gelijke etnische achtergrond 
heeft. Uit onderzoek blijkt bovendien dat bij het behandelen van trauma’s in meer dan de 
helft  van  de  gevallen,  de  hulpverlener  de  eerste  persoon  is  waarmee  een  cliënt 
daadwerkelijk  praat  over  het  meegemaakte  trauma,  en  dat  een  bepaalde  gevoeligheid 
voor  trauma  en  de  verwerking  daarvan  van  belang  is  voor  de  samenwerking  en  het 
bijbehorende genezingsproces (Leibowitz, Jeffreys, Copeland & Noel, 2008). 

Waardering van zorg
Er is geen enkel verband gevonden tussen de dimensies van acculturatie en waardering 
van de zorg.  Ook de socio-demografische  gegevens laten  geen significante  resultaten 
zien. Het zou kunnen dat de cijfers die de respondenten hebben gegeven aan de hulp die 
ze kregen te weinig gevarieerd waren om een significant resultaat te vinden. Echter na 
analyse bleek de spreiding groot genoeg te zijn. Wel is het zo dat een aanzienlijk gedeelte 
van de respondenten niet heeft meegedaan aan de nameting en daardoor geen cijfer heeft 
kunnen  geven  voor  de  hulp  die  ze  gehad  hebben.  Sommige  mensen  zijn  niet  in 
behandeling  geweest,  en  hebben  dus  ook  geen  cijfer  kunnen  geven.  Hierdoor  is  er 
wellicht geen significant resultaat gevonden.
Bovendien is niet gekeken naar de mensen die wel een behandeling hebben ondergaan, 
maar geen cijfer hebben gegeven. Misschien waren deze mensen niet tevreden. Het was 
interessant geweest om de waardering van deze respondenten en hun scores op de LAS 
mee te nemen in de analyse. Er is geen literatuur gevonden over de relatie tussen mate 
van  acculturatie en hulpwaardering.

Methodologische overwegingen
De resultaten van dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo is er bijvoorbeeld nog te 
weinig  bekend  over  de  crossculturele  validiteit  van  de  LAS,  de  HSRQ  en  de  GGz 
thermometer. Ook is het de vraag of de Turkse steekproef die gebruikt is in dit onderzoek 
representatief  is  voor  de Turkse  bevolking  in  Nederland op basis  van sekse,  leeftijd, 
opleiding  en  verblijfsduur.  Het  is  nog  onduidelijk  in  hoeverre  de  resultaten  van  dit 
onderzoek  van  toepassing  zijn  op  andere  groepen  migranten,  omdat  het  hier  een 
specifieke groep betreft,  die een of meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen hebben 
meegemaakt. Deze specifieke eigenschap van de respondentengroep kan invloed hebben 
gehad op de scores van de GHQ en de andere vragenlijsten waardoor de externe validiteit 
niet optimaal is. De GHQ biedt namelijk wel een valide maat voor de ernst van geestelijk 
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onwelbevinden  op  groepsscreeningniveau,  maar  er  is  voorzichtigheid  geboden  bij  de 
interpretatie van individuele scores (Knipscheer & Kleber, 2005b). Ook zijn er tijdens het 
onderzoek  gegevens  verloren  gegaan,  doordat  niet  de  gehele  respondentengroep 
meegedaan heeft aan de nameting. Hierdoor hebben gegevens over de hulpwaardering 
wellicht geen significante resultaten opgeleverd.

Tot slot is er voorzichtigheid geboden bij het gebruik van het begrip acculturatie.
Acculturatie  is  een  term  waarvan  de  betekenis  en  het  gebruik  kan  verschillen.  Bij 
vergelijking van onderzoeken onderling dient daarom rekening te worden gehouden met 
de operationalisatie van het concept ‘acculturatie’. 
In dit onderzoek is het gebruikt om aan te geven in hoeverre iemand al dan niet ‘gericht is 
op’  of  ‘problemen  ervaart  met’  het  leven  in  de  Nederlandse  samenleving.  Dit  is 
vervolgens gemeten met behulp van een aantal verschillende dimensies (vaardigheden, 
tradities, normen & waarden, verlieservaringen en sociale integratie). Het is echter niet 
mogelijk  de afzonderlijke scores op de LAS-dimensies  bij  elkaar  op te tellen  tot  een 
totaalscore die aangeeft of iemand ‘geïntegreerd’ is of niet. Volgens sommigen schuilt er 
bovendien  een  gevaar  in  de  manier  waarop  schalen  van  acculturatievragenlijsten  de 
respondent als  het  ware ‘dwingen’ om een keuze te maken tussen participatie aan de 
eigen  cultuur  en  participatie  aan  de  dominante  cultuur,  waardoor  het  een  het  ander 
automatisch uitsluit (Ponterotto & Suzuki, 2008; Rogler, 1991). Een voorbeeld hiervan is 
de stelling; “Ik vind het belangrijk de in Turkije traditionele feestdagen in Nederland te 
vieren”. Het antwoord op deze vraag zegt bijvoorbeeld niets over de waarde die iemand 
hecht aan het vieren van Nederlandse traditionele feestdagen en wordt er geen ruimte 
geboden om beiden dimensies (namelijk het hechten aan de eigen cultuur en het hechten 
aan de dominante cultuur) naast elkaar te laten bestaan en loopt men het risico een te 
eenzijdig beeld van acculturatie te schetsen.

Theoretische en klinische implicaties
Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten van deze studie aanleiding geven om 
binnen  de  hulpverlening  aan  migranten  in  de  GGz  meer  aandacht  te  schenken  aan 
bepaalde aspecten van acculturatie. Bepaalde aspecten van acculturatie hebben namelijk 
invloed op de gezondheid, het hulpzoektraject en op de voorkeur voor een behandelaar. 
Zo lijkt het zinvol om de sociale integratie en contacten van migranten met autochtonen 
actief te bevorderen omdat dit invloed heeft op de gezondheid van de migrant. Ook de 
beschikking  over  praktische  vaardigheden  heeft  invloed  op  de  gezondheid  van  de 
migrant.  Het  investeren  in  en dus  bevorderen  van  de sociale  integratie  en praktische 
vaardigheden zijn dus belangrijke aspecten die in de toekomst kunnen bijdragen aan de 
verbetering  van  de  algemene  gezondheidstoestand  van  migranten  in  Nederland. 
Bovendien dragen praktische vaardigheden ook bij aan het sneller zoeken van hulp in de 
GGz. Steeds meer migranten weten de weg naar de GGz te vinden (Schrier et al., 2005) 
maar nog lang niet alle migranten in Nederland die hulp nodig hebben zijn hiertoe in 
staat. Migranten met veel verlieservaringen geven aan dat ze behoefte hebben aan hulp 
van iemand met een gelijke etnische achtergrond. Ook dit is een aspect waarmee wellicht 
in de toekomst rekening gehouden kan worden.
Van belang is om migranten meer te stimuleren in het ontwikkelen van sociale contacten 
met Nederlanders, te ondersteunen in het ontwikkelen van praktische vaardigheden die 
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zinvol zijn voor participatie in de Nederlandse samenleving, en rekening te houden met 
het  aantal  verlieservaringen  dat  iemand  heeft  meegemaakt  om  ervoor  te  zorgen  dat 
migranten zo snel mogelijk de weg weten te vinden in de GGz en de hulp krijgen die ze 
nodig hebben.
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