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Stem behandeltijd af op 
cultuurverschillen

column

onschuld en legt de schuld van de mislukking bij gebrek aan motiva-
tie van de patiënt. Patiënten zijn met deze gang van zaken niet 
geholpen, komen terug bij de huisarts die hen vervolgens opnieuw 
verwijst naar een andere voorziening waar hetzelfde kan plaatsvin-
den.
Al deze vruchteloze inspanningen bij elkaar kosten veel geld en leve-
ren alleen maar frustraties op bij alle partijen en veel onbehandelde 
psychopathologie, hetgeen op haar beurt weer veel extra kosten kan 
genereren. 

Vandaar deze wake-up-call aan managers en beleidsmakers. Wan-
neer uw instelling beoogt zorg op maat te leveren en tevens wil 
bezuinigen, dan dient u de behandeltijd van uw medewerkers af te 
stemmen op het cultuurverschil tussen hen en hun patiënten. Houdt 
u daar onvoldoende rekening mee en stuurt u uitsluitend op pro-
ductie om de kosten te drukken, dan levert u slechte zorg aan uw 
patiënten, wordt veel tijd en energie van uw medewerkers verspild 
en is de ggz per saldo duurder uit. ³

Soort zoekt soort. Daarom is het no show-gehalte van migranten 
hoog en klikt het tussen YAVIS-patiënten en YAVIS-behandelaars 
zo goed. 
Zorgprogramma’s, protocollen en richtlijnen zijn niet meer weg te 
denken uit de ggz. Ze dragen bij aan diagnostiek en behandelingen 
volgens de state of the art��0DDU�KHW�PRHW�WHJHQZRRUGLJ�DOOHPDDO�
wel snel. Instellingen proberen hiermee de bezuinigingen op te van-
JHQ��0DDU�OHYHUW�SURGXFWLHYHUKRJLQJ�ZHO�HFKW�JHOG�RS"�+XOSYHUOH�
ners krijgen vaak onvoldoende tijd voor het aangaan van een goede 
behandelrelatie met de patiënt. Dat wreekt zich het meest bij patiën-
ten uit andere culturen. Terzijde, hierbij moet men niet alleen den-
ken aan patiënten uit niet-westerse landen. Het cultuurverschil tus-
sen oude en jonge autochtonen is soms groter dan dat tussen 
autochtonen en allochtonen van dezelfde leeftijd en opleidings-
niveau. Er bestaan altijd cultuurverschillen tussen mensen. Daarom 
is psychiatrie altijd transculturele psychiatrie.

Voorlichtingsfolders in verschillende talen kunnen bijdragen aan 
het verkleinen van een cultuurkloof, maar zijn niet voldoende. 
0RGHUQH�SV\FKLDWULVFKH�GLDJQRVWLHN�ZRUGW�ZHOLVZDDU�RQGHUVWHXQG�
door vragenlijsten en meetinstrumenten, maar uiteindelijk wordt 
een diagnose gesteld op basis van het ontcijferen van de betekenis 
van de taal- en gedragstekens van de patiënt. Het gevaar van een ‘te 
zware’ diagnose is groter naarmate de diagnosticus minder bekend 
is met de cultuur van de patiënt. Wellicht heeft een onvoldoende 
cultuursensitieve beoordeling van een groep van tweedegeneratie 
0DURNNDDQVH�MRQJHUHQ�LQ�'HQ�+DDJ�HUWRH�ELMJHGUDJHQ�GDW�RQGHU�
hen ruim vier keer zo vaak schizofrenie werd gediagnosticeerd als 
bij autochtonen, terwijl in een soortgelijke studie met een meer cul-
tuursensitief diagnostisch instrument dit verschil in prevalentie 
voor een groot deel verdween. De stelregel is dan ook: hoe groter het 
cultuurverschil tussen diagnosticus en patiënt, hoe meer tijd het 
diagnosticeren kost. Dat geldt ook voor de behandeling. Protocollen 
wijzen de weg naar evidence based�EHKDQGHOLQJHQ��0DDU�YRRU�WKHUD�
pietrouw moet een behandeling ook acceptabel en zinvol zijn voor 
de patiënt. Daarvoor moet de behandelaar ook zicht hebben op het 
verklaringsmodel van de patiënt voor zijn aandoening. Denkt de 
patiënt daarover heel anders dan de hulpverlener, dan is uitgebreide 
voorlichting een vereiste. Laat de behandelaar dat na wegens tijd-
gebrek, dan is de kans groot dat de patiënt niet meer op een volgen-
de afspraak komt. De hulpverlener wast zijn handen dan vaak in 
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