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I. Inleiding

Het Centrum, Care en transculturele vaardigheden

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
(Centrum) heeft  drie opdrachten: het behandelen van individuele meldingen 
van discriminatie, het  opleiden, informeren en sensibiliseren, en het 
formuleren  van adviezen en aanbevelingen. In het kader van zijn analyses 
van discriminatiemeldingen, staat het Centrum ook rechtstreeks in contact met 
slachtoffers van discriminatie, dus met mensen die met een groot leed kampen.
Maar hoe moeten we omgaan met dat leed? Hoe formuleren we oplossingen die 
daar rekening mee houden?
Om op die vraag een oplossing te bieden, wil het Centrum een Care-aanpak 
integreren in de behandeling van meldingen en klachten die het dagelijks 
verwerkt.

Precies daarom richtte het Centrum intern een Werkgroep Care op.
Deze werkgroep legt zich vooral toe op de strijd tegen discriminatie en het 
bevorderen van diversiteit in de sector van de gezondheidszorg, de ‘Care-sector’.
Het is hierop dat de organisatie van het colloquium over Care en transculturele 
vaardigheden aansluit.

Zorgverleners zien zich steeds vaker genoodzaakt om hun professionele 
praktijken onder de loep te nemen, net als hun omgang met mensen met andere 
referentiekaders en specifieke problemen.

Dit heeft bijvoorbeeld te maken met religieuze overtuigingen (bv. De vraag 
van moslima’s om door een vrouwelijke gynaecoloog te worden behandeld), 
de seksuele geaardheid van patiënten (belangrijk is hier om niet voorbij te 
gaan aan ziektes die vaker voorkomen bij homoseksuelen), de afstemming 
van een dokterspraktijk op personen met een handicap, of de aanpassing van 
behandelingen voor armen.

Het lijkt dus noodzakelijk om transculturele vaardigheden te verwerven, in de 
brede zin van het woord, namelijk vaardigheden die een geheel van attitudes, 
kennis en knowhow beslaan en waarmee een zorgverlener uiteenlopende 
patiënten aangepaste en hoogwaardige zorgen kan toedienen.

Deze reflectie dag met mogelijkheid tot debat, streeft naar een verduidelijking 
van de draagwijdte van dit grondmotief, dat stelt dat mensen op een gelijke 
manier moeten worden behandeld, rekening houdende met hun respectievelijke 
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verschillen. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend om die verschillen aan te 
kaarten. Daarom moeten we strijd voeren tegen stereotypes, tegen de angst voor 
de andere. Dit is ongetwijfeld een  factor die ontbrak in het integratiebeleid dat 
in ons land werd gevoerd. Als we uitgaan van het principe dat ieder van ons het 
recht heeft om niet als een nummer te worden behandeld, is dat een geschenk 
dat we anderen geven en beslist weer terug krijgen. Verschillen vormen immers 
geen bedreiging. We moeten iets doen aan onze eigen verantwoordelijkheid. Dat 
is misschien gemakkelijker wanneer die aanpak beantwoordt aan een extern, 
religieus of ander voorschrift. Maar het is in de eerste plaats een uitdaging. 
Als zorgverleners in Brussel vandaag vooral van vreemde afkomst zijn en hun 
patiënten vooral autochtone Belgen zijn, hoe kunnen we dat dan met elkaar 
verzoenen? De enige optie is pleiten voor een inclusieve maatschappij waarin 
iedereen zichzelf kan zijn, zonder te moeten vrezen voor confrontaties, waar men 
vragen kan stellen zonder angst voor de antwoorden, waar men openstaat voor 
anderen.

Het Colloquium dat het Centrum en de FOD Volksgezondheid organiseren, wil 
de zorgverleners op het terrein, die met dit type van situaties te maken krijgen, 
ook een eerste theoretische en praktische benadering van die transculturele 
vaardigheden aanreiken.

De FOD Volksgezondheid en transculturele vaardigheden

Isabelle Van der Brempt
Diensthoofd FOD Volksgezondheid

De dag werd ingeleid met een toelichting over het vernieuwende karakter van 
het concept ‘transculturele vaardigheden’ voor de FOD Volksgezondheid. Toen  
het Centrum voorstelde om een dag over dit thema te organiseren, maakte deze 
term immers niet echt deel uit van zijn woordenschat. Nochtans beklemtonen 
verschillende onderzoeken de draagwijdte en verspreiding van dit begrip in de 
beleidslijnen en de zorgpraktijken van andere landen. 

Canada

Het voorbeeld van de Société Canadienne d’Evaluation1 is verhelderend. 
Deze maatschappij neemt  transculturele vaardigheden uitdrukkelijk op in 
het referentiesysteem van professionele vaardigheden die vereist zijn voor 
evaluatoren. Een ‘evaluator’ moet “in staat zijn om de noden van  diverse 

1	 	Société	Canadienne	d’Evaluation,	«	L’évaluation	au	Canada	:	référentiel	des	compétences	professionnelles	requises	à	son
				exercice	»,	Version 12,	29	avril	2010,	p.	15
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groepen  te bepalen, zoals leeftijd, seksuele geaardheid, etnische groep, taal, 
sociale klasse, handicap, cultuur, geslacht, … om zo de geschikte methodologische 
benaderingen te vinden”.

Zwitserland

Een ander voorbeeld is dat van Zwitserland, dat in het begin van de jaren 2000 
22 % inwoners met een buitenlandse nationaliteit telde (ze vertegenwoordigden 
24 % van de actieve bevolking en 28 % van de werknemers). Het is in deze 
context dat de benadering van zorg via transculturele vaardigheden tegen het 
eind van de jaren ’90 op de voorgrond  trad, en dit op initiatief van het Zwitserse 
Rode Kruis. Het Zwitserse Federaal Bureau voor Volksgezondheid verwijst 
uitdrukkelijk naar het  begrip ‘transculturele vaardigheden’ in een document 
getiteld ‘Stratégie migration et santé 2008-2013’2. Hierin staat te lezen dat 
“het gebrek aan transculturele vaardigheden en een sensibilisering voor de 
specifieke gezondheidsproblemen van de migrantenbevolking niet alleen de 
medische diagnose bemoeilijkt, maar ook de keuze van  behandeling, en tevens 
een invloed heeft op de naleving van de behandeling (…). De actoren  van het 
gezondheidssysteem die in contact komen  met migranten (…) mogen geen 
genoegen nemen met steunmaatregelen zoals het gebruik van tolken. Ze moeten 
transculturele vaardigheden verwerven.”
Een andere bron: een document getiteld ‘Diversité et égalité des chances’3, 
afkomstig van hetzelfde Zwitserse Federaal Bureau voor Volksgezondheid, houdt 
de kwestie in een ander daglicht en beklemtoont de troeven van personeelsleden 
afkomstig uit de migratie, die dankzij hun diversiteit “op het vlak van herkomst, 
taal, godsdienst en maatschappelijke situatie een meerwaarde zijn voor 
de zichtbaarheid en uitvoering van de transculturele vaardigheden van een 
organisatie”.

In het domein van de gezondheidszorg werd onderstreept hoe belangrijk het is 
om te spreken over de zorgrelatie met een persoon die, door zijn achtergrond 
of opvoeding, een andere kijk op zichzelf en het leven heeft dan ons. Want  
transculturele vaardigheden overstijgen ethiek, principes en waarden zoals respect 
en tolerantie. Het is  ook een manier om inzicht te krijgen in de vraag naar de 
zorgen van de patiënt, de problemen die de ziekte voor de patiënt meebrengt, 
om onze reactie en de behandeling aan te passen en zo door de patiënt te kunnen 
worden begrepen en aanvaard.

Het is dan ook belangrijk om de concepten ‘disease’, de ziekte beschouwd 
vanuit biomedisch standpunt, zoals een biologische of psychologische disfunctie 

2	 	Office	fédéral	de	la	Santé	publique,	Confédération	Suisse,	«	Migration	et	Santé	–	Résumé	de	la	stratégie	fédérale	phase	II
			(2008-2013)	»,	janvier	2008,	p.	17	et	«	Stratégie	Migration	et	Santé	(Phase	II	:	2008-2013)	»,	juin	2007,	p.	45
3	 	Office	fédéral	de	la	Santé	publique,	Confédération	Suisse,	«	Diversité	et	égalité	des	chances	–	Les	fondements	d’une	action
				efficace	dans	le	microcosme	des	institutions	de	santé	»;	deuxième	édition,	2009,	p.	52
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bij een patiënt en ‘illness’, of de ziekte zoals ze wordt ervaren, van elkaar te 
onderscheiden aldus Patricia Hudelson4. Het is ook belangrijk om te verwijzen naar 
‘compliance’, of de naleving van de behandeling door de patiënt, als essentieel 
element voor het welslagen van die behandeling. De toegang tot deze zorgen, en 
dit niet alleen op financieel of geografisch vlak, staat uiteraard centraal in deze 
bespiegeling.

4	 	HUDELSON	P.,	«	Que	peut	apporter	l’anthropologie	médicale	à	la	pratique	de	la	médecine	?	»,	in	Santé	conjuguée,	octobre
				2008,	n°46,	p.	36	(Article paru précédemment dans la revue Médecine et Hygiène n°2407 d’octobre 2002)
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II. Care en zijn opdrachten

Voor het Centrum beslaat Care vooral het geheel van hulp en zorg aan personen die 
afhankelijk zijn van anderen in een maatschappij.

In dit  kader  spitst het  Centrum zijn werk  toe op de medisch-sociale  sector  in de 
ruime zin van het woord.  Dit om te strijden tegen alle vormen van discriminatie 
en om het concept van diversiteitsbeheer  in de  relatie  tussen zorgverstrekker en 
zorgontvanger te bevorderen.

Het  Centrum  onderzocht  de  problematiek  van  discriminatie  en  diversiteit  binnen 
deze sector via het prisma van de 4 Care-fasen zoals bepaald door Joan TRONTO5:
-	 fase 1 – ‘caring about’: een nood herkennen;
-	 fase2 – ‘taking Care of’: een verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de 

bepaalde nood en nadenken over een reactie daarop;
-	 fase 3  –  ‘Care  giving’:  aan de nood  voldoen  via  een werk  dat  vaardigheden 

vereist;
-	 fase 4 – ‘Care receiving’: de afstemming nood-reactie nagaan.

Care, een instrument om opnieuw na te denken over opdrachten  die ijveren 
voor rechtvaardigheid en gelijkheid6   

Florence Degavre
Professor socio-economie, CIRTES, UCL

Deze tekst staat in het teken van Care, een onderwerp dat ik al jaren bestudeer als 
onderzoekster en professor socio-economie, vanuit het oogpunt van interculturele 
kwesties. Maar dit is een nieuwe benadering voor mij. Ik werk al lang aan kwesties 
die verband houden met Care, maar dan zonder ze te benaderen vanuit het oogpunt 
van de inter- of transculturaliteit. Deze tekst kadert verder in het intellectuele erfgoed 
van het feminisme en de gendertheorieën. Het  is de vrucht van een persoonlijke 
opvatting, gevoed door groepswerk uitgevoerd op zowel academische niveau  als 
binnen een politieke vrouwenbeweging. Dit wil zeggen dat ik dankzij mijn werk als 
onderzoekster mijn burgerovertuigingen wetenschappelijk kan funderen. 

5	 	TRONTO	J.,	Un	monde	vulnérable	–	pour	une	politique	du	Care,	1993
6	 	Deze	tekst	is	de	vrucht	van	een	opmerkelijke	uitgave	van	Anna	SAFUTA,	doctorandus	aan	CIRTES	(UCL).	We	wensen	haar	

hierbij	te	bedanken	daarvoor.		
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Wat  is  Care? De  term  wekt  heel  wat  verwarring.    Dit  is  te  wijten  aan  zowel  de 
complexiteit en veelzijdigheid van de activiteiten, emoties, normen en vervlechtingen 
waarnaar hij kan verwijzen in de geest van wie het woord gebruikt. Maar ook omdat 
de  verschillende  pogingen  om  deze  Engelse  term  te  vertalen  doorgaans  op  een 
sisser zijn afgelopen. Dit artikel wil een einde maken aan drie grote verwarringen 
in  het  gebruik  van  de  term  Care.    Hiervoor  doe  ik  beroep  op  wetenschappelijke 
literatuur en onderzoeksvoorbeelden. Het gaat er vooral om om aan te tonen dat 
Care wordt doorkliefd door een belangrijke politieke dimensie.   Een dimensie die 
besproken zou moeten worden in sociale bewegingen. 

Care als beroep of praktijk

Care is een extreem veelzijdige  term omwille van de diversiteit aan wetenschappelijke 
disciplines waarin deze term is doordrongen (filosofie, ethiek, sociologie, politieke 
wetenschappen,  socio-economie)  en  de  heel  uiteenlopende  benaderingen  ervan 
binnen deze disciplines en ook in de interdisciplinaire onderzoeken.

Er bestaat geen uniek equivalent in het Frans of in het Nederlands. Om de term te 
vertalen, moeten we beginnen Care te onderscheiden als een descriptieve categorie 
van Care als concept (Jany-Catrice en Nicole-Drancourt 2008: 7). In de descriptieve 
categorie  verwijst  Care  naar  praktijken  die  bestaan  uit  het  bijstaan,  helpen  en 
verzorgen van een persoon die daartoe nood heeft omwille van een toestand die we 
kwetsbaarheid of afhankelijkheid noemen. Deze praktijken maken deel uit van werk 
(Care als werk) of van een sector (die van thuishulp bijvoorbeeld, of huishoudelijk 
werk).  Talloze  studies,  voornamelijk  gericht  op  de  sociologische  aspecten  van 
werk  en  beroepen,  onderzochten  Care  als  beroepssector.  Ander  onderzoek,  sterk 
geïnspireerd door de marxistische en materialistische feministische werken van de 
jaren 1970 en 1980 over huishoudelijk werk en de sociale reproductie (Dalla Costa 
& James 1975; Delphy 1978 [2001]; Waerness 1978, 1987), boog zich over Care als 
onbetaalde activiteit in de privésfeer.

Als  beroepsactiviteit  wordt  Care  beoefend  in  de  hulp-  en  zorgsectoren  (al  dan 
niet  met  inbegrip  van  medische  en  paramedische  aspecten),  in  ziekenhuizen, 
bejaardentehuizen, diensten voor hulp aan huis, dagcentra enz., maar het is dus ook 
het huishoudelijk en thuiswerk, uitgevoerd in het professionele of familiale kader.

De  Care-sociologie interesseerde zich ook voor de werkneemsters (vrouwen zijn in 
de meerderheid in deze sectoren) die dit zogenaamde ‘mantelwerk’ doen. Hoewel 
de Care-beroepen, in elk geval deze die formeel gedefinieerd zijn, heel belangrijk zijn 
voor de sociale cohesie (het gaat er immers om de sociale band tot stand te brengen 
of te handhaven, bijvoorbeeld een kind zelfstandig te maken of een oude persoon 
weer  zelfredzaam  te  maken)  toonde  sociologisch  onderzoek  de  moeilijkheden 
aan die deze werkneemsters ondervonden om aan te sluiten op de arbeidsmarkt, 
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en erkenning te krijgen voor hun vaardigheden en opleiding. Sociologen die Care 
bestudeerden, schrijven die moeilijkheden vooral toe aan het feit dat dit werk ‘lijkt’ 
op het werk dat we thuis doen, voor familie. Deze literatuur wees op het politieke 
belang voor de werkneemsters van een professionalisering, een erkenning van hun 
kwalificaties en vakkennis.  Deze worden  volledig verduisterd door een zogenaamd 
vrouwelijke  aard  of  een  profane  Care-ervarenheid.  In  haar  werk  ‘Seules,  genèse 
des emplois familiaux’ bestudeert Brigitte Croff (1994:59) de sollicitatiebrieven die 
verschillende  kandidaat-huishoudhulpen  naar  bejaarden  stuurden.  Daaruit  blijkt 
hoezeer deze kandidaten vooral de klemtoon leggen op een nagenoeg natuurlijke 
roeping,  namelijk  helpen:  “deze  vrouwen  stellen  zich  nooit  voor  door  met  een 
professionalisme te schermen, maar leggen uit dat ze gewoon niets anders kunnen” 
(1994:59). 

Als betaalde professionele activiteit of beroep dat niet als dusdanig wordt erkend, lijkt 
Care centraal te staan in onderdrukkende sociale relaties. Zo kon men in een artikel 
over Care aan kinderen door illegale migranten in Brussel (Degavre & Langwiesner 
2011)  aantonen  dat  het  loon,  de  werklast  en  het  feit  dat  het  uitgevoerde  werk 
respect opleverde, aanleiding gaf tot grote spanningen en onderhandelingen tussen 
werkgevers  en  werkneemsters,  en  dit  waar  de  machtsmiddelen  tussen  de  twee 
groepen heel onevenwichtig waren. Sinds een twintigtal jaar toont de literatuur over 
dit onderwerp aan dat het Care-werk, vaak uitgevoerd door arme vrouwen uit Oost-
Europa of het Zuiden in gezinnen die vaak blank en afkomstig uit de middenstand 
of  gegoede  burgerij  zijn,  een  ras  bepaalde  praktijk  is  waarin  stereotypes  met 
betrekking tot ras, geslacht en klasse volledig tot uitdrukking komen (Dorlin 2005, 
Falquet en Moujoud, 2010). Het staat dan ook centraal  in sociale relaties volgens 
klasse, geslacht en ras. De valorisatie van bepaalde zogenaamd culturele of raciale 
eigenschappen van de werkneemsters wordt ook gebruikt voor de versterking van 
een verdeling van het werk binnen de groep verstrekkers van Care zelf (de blanke 
vrouwen van de onthaal-, inspectie- of directieposten enerzijds, de zwarte vrouwen 
achter  de  ‘schermen’  van  Care  anderzijds).  Een  andere  Care-werkverdeling  komt 
trouwens tot stand tussen zwarte werkneemsters en blanke werkgeefsters binnen 
het  huishoudelijke  werk.  Dit  maakt  het  voor  de  werkneemsters  mogelijk  om  de 
betaalde arbeidsmarkt te betreden of hun aanwezigheid daar te versterken zonder 
hun  plaats  in  de  huishoudelijke  ruimte  te  verliezen  (dus  zonder  de  mannelijke 
privileges in gevaar te brengen). Die indeling van het Care-werk of het huishoudelijk 
werk  –  vaak  onderling  verwisseld  –  tussen  vrouwen  naargelang  hun  sociale  en/
of etnische of nationale achtergrond, mag uiteraard geen schaduw werpen op de 
eerste verdeling, die het productieve werk van oudsher toebedeelt aan mannen en 
het  reproductieve aan vrouwen  (zo  vereenvoudigt men de geschiedenis  in  ieder 
geval, want vrouwen hebben altijd beide soorten werk gedaan).

Care staat  in dit werk synoniem aan onderworpenheid, minderwaardig werk, dat 
centraal staat in dominante betrekkingen. Maar soms verhinderen die betrekkingen 
ook niet de paradoxale ontwikkeling, in deze context van grote ongelijkheden, van 
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intieme relaties tussen werkgevers of gebruikers en werkneemsters.  Deze relaties 
kunnen gunstig blijken voor die laatsten, vooral wanneer de vrouwen gebruikmaken 
van  het  vertrouwen  of  de  wederkerigheid  die  ze  wisten  op  te  bouwen  (vooral 
met  de  werkgeversfamilies),  als  instrument  in  hun  migratiestrategie  (Degavre  & 
Langwiesner 2011).

Wanneer Care als een activiteit wordt beschouwd, is het belangrijk te onderscheiden 
wat tot de formele en de informele tewerkstelling in de sector behoort. Informele 
Care  verwijst  naar  hulpactiviteiten  voor  familie  zonder  wettelijk  contract  en 
doorgaans onbetaald, en naar betaalde maar illegale hulpactiviteiten. Formele Care 
duidt dan weer op hulpactiviteiten bepaald door een wettelijk contract en doorgaans 
georganiseerd in het kader van het overheidsbeleid (Degavre 2007). Formele Care 
is  doorgaans  betaald,  behalve  in  uitzonderlijke  gevallen  zoals  vrijwilligerswerk. 
Informele Care kan betaald zijn, zoals in het geval van buitenlandse kinderoppassen 
of  ‘senior sitters’ (badante genoemd  in het  Italiaans), die men  in diverse graden 
in alle Europese landen tegenkomt. Dat onderscheid tussen formeel en informeel 
Care-werk  maakt  een  betere  omschrijving  mogelijk  van  de  Care-situaties,  maar 
ook van de machtsrelaties die ze meebrengen: het formele of  informele karakter 
heeft immers een grote invloed op het vermogen van de werkneemsters om hun 
ongenoegen te uiten, op te stappen of over een beter loon te onderhandelen. Het 
al dan niet formele karakter van de Care-activiteit kan van invloed zijn op de sociale 
betrekkingen tussen werkgevers en werkneemsters van verschillende geslachten, 
klassen en rassen.

Wat de  literatuur  - die Care als een activiteit beschouwt  -    trouwens suggereert, 
is dat de analyse niet alleen rekening moet houden met de machtsrelaties tussen 
individuen, maar ook met de gevolgen die het overheidsbeleid inzake de voorziening 
van Care op de een of andere manier kan hebben. 

Care als domein van de welvaartsstaat

Een ander luik van de literatuur over Care beschouwt dit niet als een activiteit, maar 
wel als een aspect van welvaartsstaten. In het Engels spreekt men dan van ‘social 
Care’  (Daly & Lewis 1998, 2000). De studies naar social Care sluiten medische of 
paramedische activiteiten doorgaans uit en spitsten zich toe op de manier waarop 
het sociale beleid zowel vormgeeft aan de mogelijkheden om Care te krijgen of te 
geven, en onze manieren van helpen en verzorgen. De eerste publicaties over dit 
onderwerp zijn doorgaans Angelsaksisch of Scandinavisch en verschenen aan het 
eind van de jaren 1970 (Waerness 1978; Ungerson 1987). 

We moeten de klemtoon leggen op de inbreng van feministische onderzoeksters in dit 
domein, die licht wierpen op mechanismen die de literatuur over de welvaartsstaten 
tot dan niet konden zien of bevatten. De literatuur van de voornaamste stroming 
onderzocht hoofdzakelijk de manier waarop de welvaartsstaat het voor werknemers 
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mogelijk  maakte  om  sociale  rechten  te  verwerven  (zoals  het  recht  op  een 
werkloosheidsuitkering,  het  recht  op  pensioen)  waarmee  ze  konden  overleven 
buiten de deelname aan de arbeidsmarkt (wat de Deense econoom Esping-Andersen 
de ‘decommodificatie‘ door het overheidsbeleid noemde). De mainstream-literatuur 
zweeg in alle talen over de manier waarop de westerse welvaartsstaten mannen 
van oudsher hebben bevoorrecht in de verhoudingen op het werk door het sociale 
beleid te richten naar een ‘man-kostwinner/vrouw aan de haard’ model, met Care 
en  het  huishoudelijke  werk  dat  op  de  schouders  van  die  laatsten  terechtkwam. 
Het  is aan de feministische theoretica’s dat we de meest stimulerende theorieën 
over het ontstaan van de  sociale  staten en hun beleid  inzake Care  (wat we ook 
de Care-stelsels  kunnen noemen) hebben  te danken. Dankzij  die  inbreng  is  Care 
uitgegroeid tot een heuse centrale voor de analyse van het overheidsbeleid, en het 
is ook daarom dat men erover is beginnen horen buiten de academische kringen. 
De  literatuur  over  het  overheidsbeleid  inzake  Care  werkte  de  verschillen  in  de 
verhoudingen overheids- of privédiensten (profit of non-profit) en  informele Care 
(familiaal en door migranten zonder arbeidsovereenkomst) tussen nationale Care-
stelsels bij.

Care als toegewijde zorg

Een andere betekenis van het woord Care dat bijdroeg tot de popularisering ervan, is 
die van zorg. Uit de literatuur blijkt een uitgesproken belangstelling voor de relatie 
van Care,  die  de  realiteit  van  de  menselijke  (inter)dependentie  in  eer  herstelt 
(Paperman en Laugier 2005) en de deugden van de toegewijde zorg doet herleven 
(Sevenhuijsen 1997). Dit onderzoeksniveau, toegespitst op de ‘microaspecten’ van 
Care,  neigt  kennis  te  genereren  over  de  verstrekkers  en  begunstigden  van Care. 
Over  wat  wordt  beschouwd  als  ‘goede  Care’  in  tegenstelling  tot  ‘slechte  Care’, 
over de representaties, de beelden overgebracht door de verschillende vormen en 
praktijken van Care, alsook over zijn emotionele aspecten (Hochschild 1995, 2000). 
Er werd meer bepaald aangetoond dat  Care  in al  zijn  vormen gepaard gaat met 
complexe  emoties  die  onder  meer  werden  onderzocht  vanuit  het  oogpunt  van 
de arbeidspsychologie  (Molinier 2009) en dat  er  heel  uiteenlopende opvattingen 
bestaan over wat goede Care precies is.

Care is geen vrouwelijk goed

Het is dankzij de feministische bewegingen dat de reikwijdte van het huishoudelijk 
werk  en  het  onbetaalde  Care-werk,  hoofdzakelijk  door  vrouwen  gedaan  in 
de  privésfeer,  in  het  daglicht  werd  gesteld.  Waarom  hebben  vrouwen  die 
verantwoordelijkheid op zich genomen? De geschiedenis van het huishoudelijk werk 
illustreert goed via welke mechanismen het huishouden altijd werd toevertrouwd 
aan gedomineerde groepen, waaronder vrouwen. De identiteit van het vrouwelijk 
geslacht  werd  dus  opgebouwd  rond  een  huishoudelijke  norm  en  dat  tegelijk  op 
het vlak van sociale rollen, mythes en culturele representaties. Wat de studies naar 
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de plaats van Care binnen het overheidsbeleid ook aantoonden,  is dat dit beleid 
een  zekere  onuitgesproken  ‘geslachtelijke’  opvatting  vertoont.  Het  versterkte  de 
geslachtelijke opdeling van het werk door het idee van de mannelijke kostwinner 
door te drukken. Het lijkt ons dus hoog tijd om Care ‘geslachtsloos’ te maken, om op 
te houden het toe te dichten aan de eigenschappen van een van beide geslachten. 
Maar hoe doen we dat?

Care, zoals benaderd door de feministen, maakt het tot slot mogelijk om een oud 
maatschappelijk probleem onder nieuwe bewoordingen te brengen. Voor vrouwen 
is de scheiding privé-openbaar niet van tel. Wat er in de familie gebeurt, is deels 
schatplichtig aan de rechten, het overheidsbeleid en de gelijkheid: hoe verzekeren 
we gelijkheid voor alle vrouwen en tussen alle vrouwen? 

Een ‘knuffelmaatschappij’  of een vernieuwende wind?

De aandacht toebedeeld aan Care brengt ons niet naar een knuffelmaatschappij , 
maar maakt het daarentegen mogelijk om  oude politieke kwesties te vernieuwen, 
zonder echter noodzakelijk antwoorden te bieden. Vooreerst lijkt het fundamenteel 
om het streven naar autonomie van de gebruik(st)ers en die van de verstrekkers 
van  Care  met  elkaar  te  verzoenen.  Maar  hoe  verzoenen  we  die  twee  al  even 
noodzakelijke als wenselijke autonomieën? Misschien moet de oplossing gezocht 
worden door te veranderen  van invalshoek. We leven in een maatschappij waar het 
idee van afhankelijkheid weinig centraal staat en doorgaans pejoratief geladen is. 
Maar de onafhankelijken en zij die ze begeleiden delen bepaalde eigenschappen. 
Namelijk het flirten met de marges van het systeem: nutteloos enerzijds, waardeloos 
anderzijds. Kunnen beide groepen bondgenootschappen smeden?

De afhankelijkheidskwestie of eerder de  regeling van de afhankelijkheidskwestie 
lijkt  tegenwoordig  in  veel  westerse  staten  te  verlopen  via  voorzieningen  die 
in  het  Engels  ‘cash-for-Care’  of  ‘routed  wages’  worden  genoemd.  Dankzij  die 
voorzieningen – ingevoerd in Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
–  kan  een  gebruiker  Care  door  familie  aanvragen  (meestal  een  echtgenoot, 
echtgenote of een van de kinderen). Die maatregelen zullen Care ongetwijfeld niet 
helpen professionaliseren.   Ze zullen de gebruikers niet sterken  in de overtuiging 
dat  om  verstrekkers  van  Care  te  worden,  er  kwalificaties  vereist  zijn.  Want  door 
het belang van  informele Care door  familie of medebewoners via een financiële 
tegemoetkoming  te  erkennen,  ‘formaliseert’  de  staat  deze  informele  Care.  Die 
toenadering  tussen  informele  Care  en  de  overheid  is  tegelijk  aanlokkelijk  en 
storend, maar we zijn misschien, zoals in de woorden van het beroemde Franse lied 
van de vrouwenbeweging,  ‘twee  stappen vooruit,  drie achteruit’  aan het  zetten. 
Aanlokkelijk omdat, vanuit het standpunt van de gebruikers, familie of naasten de 
ideale  helpers  zijn.  Die  opvatting  van  familiale  Care  als  optimale  vorm  van  Care  
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wordt echter niet gedeeld door alle landen. In België, en vooral in Franstalig België, 
bijvoorbeeld,  is Care door professionals de optimaal geachte vorm van Care voor 
afhankelijke volwassenen. 

In  de  maatregelen  van  cash  for  Care  schuilt  trouwens  een  niet  onbelangrijk 
keuzeaspect dat maakt dat de gebruikers eigenlijk  consumenten worden, wat  ze 
(weer) macht  (empowerment) geeft.  Cash  for Care  is dus vooral een  interessant 
instrument  wanneer  men  te  vinden  is  voor  het  idee  van  beslissingsautonomie, 
respect voor de persoon en de vrijheid van keuze voor een gediversifieerd Care-
pakket enz. Uit de meest  recente  studies uitgevoerd  in  landen die deze  cash  for 
Care voorzieningen hanteren, blijkt het enthousiasme van de geholpen personen 
die allen heel tevreden lijken met de regeling. Zoals eerder al aangegeven, praten 
sommigen  ook  over  een  valorisatie  van  het  informele,  over  een  zichtbaarheid 
dankzij het geld voor werk dat vroeger onzichtbaar was.  

Vanuit  het  standpunt  van  de  helpende  personen  ziet  het  plaatje  er  echter  veel 
minder  rooskleurig  uit.  Sommige  studies  hebben  het  over  de  valstrik  van  werk 
waarin emotionele chantage de overhand kan nemen en waarin het  loon niet  in 
verhouding  staat  tot  de  verantwoordelijkheid  die  het  helpende  familielid  krijgt 
toegeschoven  –  een  overheidsverantwoordelijkheid  die  naar  de  privésfeer  wordt 
doorgeschoven  en  niet  bepaald  emanciperend  is,  zowel  economisch  als  affectief 
gezien.

Een andere moderne uitdaging met betrekking  tot  Care  is de  frustratie onder de 
verstrekkers van Care.  Ze kunnen geen goede relatie met de gebruiker  uitbouwen, zij 
het door tijdsgebrek (dat horen we vaak tijdens gesprekken met verpleegkundigen), 
zij het omdat hun verantwoordelijken ze een professioneel ethos inprenten waarin 
een emotionele afstand tot de gebruiker moet worden gehandhaafd. De werken van 
Gagnon en Saillant (2000) tonen hoe het werk van hulp aan huis is gestoeld op de 
scheiding van emotionele aspecten enerzijds en functionele aspecten anderzijds. De 
uitdagingen van de professionalisering en de budgettaire beperkingen die wegen 
op de tijd die de verstrekker met een persoon kan doorbrengen kunnen die breuk 
verklaren. De werken van Christelle Avril (2008) tonen aan dat die scheiding door 
de werkneemsters wordt ervaren als een spanning tussen de wens om professionals 
te zijn die het emotionele onder controle hebben, en mantelwerksters anderzijds? 
Gaan we dan  in de  richting van een Care-model waarin de  functionele aspecten 
worden verzekerd door de formele sector, terwijl de relationele aspecten worden 
overgelaten  aan  helpende  familieleden  (ter  aanvulling  van  andere  functionele 
taken)? Het  risico  is de ontwikkeling van wat we  ‘een Care  zonder  Care’  zouden 
kunnen noemen.

Op de voorgrond geplaatst dankzij de literatuur over Care, overstijgt deze vraag van 
de scheiding tussen de functionele inhoud van een beroep en de relationele aspecten 
immers  ruimschoots  het  thema  Care  zelf.  Die  spanning  tussen  de  relationele  en 
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‘technische’  inhoud van de Care-beroepen bestaat ook  in andere beroepen, zoals 
de  begeleiding  van  slachtoffers  van  geweld  of  discriminatie.  Het  slachtoffer  kan 
worden gehoord, zijn dossier behandeld, zijn geval misschien wel opgelost zonder 
dat er ook maar even sprake was van ‘Care’. Men  is het er doorgaans mee eens 
om zich zorgen te maken over de verdwijning van de relatie in de Care-beroepen 
of om uiting te geven aan een zekere frustratie deze niet te kunnen ontwikkelen. 
Moeten we ons geen zorgen maken over de verdwijning van de relationele inhoud 
in de beroepen die voortvloeien uit ‘Care’, maar waar men nochtans ook nood zou 
hebben aan deze toegenegen bezorgdheid over anderen (Audard 2004, geciteerd 
door  Martin  2008)?  Catherine  Audard  (2004:  212)  reikt  hier  immers  een  heel 
belangrijke sleutel aan om het debat te openen in andere sectoren dan die van Care 
aan bejaarden: “bezorgdheid, die ‘toegenegen bezorgdheid over anderen’, is een 
betekenis afgeleid van Care en moet worden gekoppeld aan een ander register, 
dat van de werking op het vlak van hulp en sociale bijstand. Care verwijst naar alle 
overheidsvoorzieningen die nodig zijn voor het welzijn (welfare) van de bevolking 
in de welfare state, de welvaartsstaat”. 

Care kan dus slaan op alle mogelijke beleidslijnen die nodig zijn voor het welzijn 
van de burgers. Van hieruit zijn er verschillende aanvullende interpretaties mogelijk 
als we de kwesties gegenereerd door Care willen verruimen naar andere domeinen:
 − op  microniveau  blaast  Care  een  opnieuw  gekwalificeerd  professioneel 

bewustzijn in vanuit relationele idealen, waarin de kwaliteit van het werk of de 
geleverde publieke dienst ook wordt beoordeeld aan de hand van de impact 
op  de  sociale  relatie.  In  het  geval  van  de  indiening  van  een  klacht  zou  het 
erom gaan strijd te voeren tegen het gevoel van uitsluiting bij de indiener, of 
hem aan te moedigen uiting te geven aan zijn frustratie in plaats van vast te 
houden aan het voornemen gerechtigheid te krijgen. Het zou ook gaan om in de 
begeleidingsrelatie alles te expliciteren wat Care in de weg kan staan: de wens 
om het slachtoffer de onderdrukte positie van de helper te zien erkennen, de 
wens om het slachtoffer een erkenning af te dwingen voor het werk dat men 
voor hem doet enz. Het zou de bedoeling zijn om, buiten de Care-sector, een 
beetje van die  ‘toegenegen bezorgdheid over anderen’ te  zien ontwikkelen, 
zoals aangehaald door Audard (2004: 212), en zelfs te zien hoe de organisaties 
of individuen die er werken een nieuw professioneel bewustzijn ontwikkelen; 

 − de tweede mogelijkheid zou zijn die huidige aandacht voor Care te interpreteren 
als  een  uitnodiging  tot  de  verruiming  en  ondersteuning  van  nieuwe 
solidariteitsbanden, zoals bijvoorbeeld  in de sociale economie. De aanwezige 
hulp  en  wederkerigheid    is  immers  een  uiting  van  een  wederzijdse  Care  in 
uiteenlopende  domeinen  zoals  voorstedelijke  landbouw,  het  opknappen  van 
woningen, cultuur, …
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Conclusies

Kortom, Care is een prachtig instrument voor een herziening van onze handelingen, 
ook buiten de niet-medische zorgsector. Zijn inbreng overstijgt het arbeidsdomein 
om door te dringen tot onze ethiek en ons hele leven. Echt werkbare voorstellen 
voor de kanalen waarmee Care zou moeten doordringen tot alle beroepen waarin 
men omgaat met klachten en afhankelijkheid, mogen niet worden geformuleerd 
door academici, maar moeten van de actoren op het terrein komen. De theoretische 
benaderingen van Care maken het echter mogelijk om te praten over de waarden 
en beweegredenen van de aanwezige  actoren, zoals gebruikers, professionals, zij 
die Care ontvangen en zij die Care geven. Daar komt nog bij dat die theoretische 
benaderingen niet altijd gemakkelijk toe te passen zijn op het terrein (wat is een 
indicator van Care voor bijvoorbeeld een politieagent?) en dat, zelfs doordrongen 
van Care, de praktijken ook moeten worden gemeten aan het emancipatieproject 
dat ze mogelijk maken voor vrouwen, arme mensen, personen die het slachtoffer 
zijn  van  racisme  en/of  discriminatie,  en  alle  andere  gemarginaliseerde  of 
minderheidsgroepen.  We  moeten  erop  toezien  het  revolutionaire  en  politieke 
potentieel van Care niet terzijde te laten, kwestie van te vermijden twee stappen 
vooruit en drie achteruit te zetten …
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III. Transculturele vaardigheden 
in theorie

Transculturele vaardigheden zijn een instrument bestaande uit attitudes, kennis 
en knowhow waarmee men hoogwaardige zorgen kan toedienen aan diverse 
patiënten.

Van de multiculturele aanpak tot de transculturele vaardigheden

Louis Ferrant
Huisarts van Wijkgezondheidscentrum Medikuregem
Assistent in het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van Universiteit Antwerpen
Auteur van talloze publicaties over voornamelijk terugkerende klachten bij migranten, depressie en 
cultuur, …
Stichter van het ‘Huis der Gezinnen - Maison des Familles’ in Anderlecht, dat een preventieproject voor 
minderbedeelde gezinnen met kinderen tussen 0 en 8 jaar uitwerkt en zich bezighoudt met problemen 
inzake voeding, opvoeding en taal.

Voor Louis Ferrant gaat het erom, via zijn levensverhaal, te ontdekken hoe hij 
de weg van intercultureel naar transcultureel heeft kunnen afleggen. Dit verhaal 
begon vijfendertig jaar geleden in de wijk Kuregem. Deze dokter was vooral 
van plan om zorgen toe te dienen. Hoewel die Care belangrijk was, kwam 
aanvankelijk vooral de kunst van het genezen (Cure) op de eerste plaats. En toch 
manifesteerden zich al even belangrijke noden als gezondheidszorg.  Een eerste 
zaak die Louis Ferrant in zijn praktijk opmerkte, is het belang van onderwijs. 
Want, zoals epidemiologische studies aantonen, als iemand tot achttien jaar 
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naar school is gegaan, zal hij of zij vijfenzestig jaar worden zonder al te veel 
gezondheidsproblemen. Als hij of zij zijn of haar secundaire studies niet heeft 
voltooid, zullen op vijftig jaar de eerste gezondheidsproblemen opduiken. Vandaar 
het belang van onderwijs, ongeacht de herkomst van de persoon.

Hoe is de overgang van intercultureel naar transcultureel verlopen?

Zoals Louis Ferrant al benadrukte, leiden de bijzonderheden van België al tot een 
rijkdom van standpunten. Zoals bijvoorbeeld zijn achtergrond: “een Franstalig 
gezin in Vlaanderen, een echtgenote die als huisarts in Wallonië werkt, en 
ikzelf die in Brussel aan de slag ben”. Die diversiteit vinden we terug in privé-
initiatieven, zoals het Huis der Gezinnen, die ook worden ondersteund door 
de overheid. De etnische diversiteit van de patiënten in de dokterspraktijk van 
Louis Ferrant heeft zijn bespiegeling uiteraard gevoed. In 1976 waren het tien 
verschillende nationaliteiten, voornamelijk afkomstig uit Zuid-Europa, die hij moest 
verzorgen. Vandaag zijn dat vijfentachtig nationaliteiten waaronder vierduizend 
patiënten afkomstig uit alle hoeken van de wereld. We kunnen dus gerust stellen 
dat diversiteit centraal staat in zijn praktijk. Uiteindelijk is dat niet echt in de vorm 
van een staal van diverse ‘ingevoerde’ pathologieën, maar eerder omwille van 
diverse referentiekaders gecreëerd door de vele herkomsten van de patiënten. 
“Het gaat erom na te denken over de manier waarop een buitenlandse patiënt 
zich bij u voelt en zich vragen te stellen over de gevolgen op de zorgrelatie.”

Wat belangrijk is te beseffen, is dat naast een multiculturele benadering en de 
ontwikkeling van vaardigheden die rekening houden met deze interculturaliteit, 
het fundamenteel is een open houding, een gevoeligheid voor de cultuur van 
anderen te hebben. Het is hierin dat het transculturele schuilt. Interculturaliteit is 
wanneer de cultuur van de helper in aanraking komt met die van de geholpene.  
Transculturaliteit is de cultuur die aanwezig is in de relaties tussen de arts en de 
patiënt. Om dat te bereiken, is een combinatie van kennis, vaardigheden en een 
professionele houding vereist. Dat is het fundament van de culturele vaardigheid. 
Dit stelt meteen de vraag van het onderwijs in verhouding tot die attitude, die 
houding: vaardigheden kan men aanleren, maar een attitude, hoe brengt men dat 
bij?

Groeien naar culturele competenties (Kripalani 2006)

Van een MULTICULTURELE benadering KENNIS



Via een INTERCULTURELE benadering VAARDIGHEDEN



Naar een TRANSCULTURELE benadering PROFESSIONEEL GEDRAG
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De ‘Disclosure’ methode ten dienste van transculturaliteit

Om een transculturele benadering mogelijk te maken, moet men de ‘Disclosure’ 
methode toepassen, namelijk zich openstellen voor een ontdekking van 
andermans werkelijkheid. Deze bespiegeling moet evolueren naar nieuwe 
concepten, nieuwe werkwijzen: “Om een definitie van die methode te geven, 
gebaseerd op een metafoor, moeten we de werkelijkheid ontdekken door de 
verschillende lagen van een ui te verwijderen om door te dringen tot de kern. Die 
methode vereist de vaardigheid om afstand te nemen van een causale, rationele 
gedachtegang. Er zijn andere denkwijzen, maar tegelijkertijd moeten we weten 
waar we vandaan komen: om vooruit te komen en andere culturen te benaderen, 
hebben we verankeringspunten nodig, moeten we ons bewust zijn van onze 
eigen roots”. 

Een dergelijke paradigmawijziging gebeurt niet van vandaag op morgen. Louis 
Ferrant telt verschillende stappen. “In 1977 hadden we een heel specialistische 
medische kennis, maar geen aandacht voor de multiculturele aanpak. In het 
begin schonken we veel aandacht aan cijfers, met analyses van heel precieze 
klachten. De ervaring heeft zich vervolgens uitgebouwd via het contact met 
patiënten.” De multiculturele aanpak is tot stand gekomen met de vorming van 
multidisciplinaire groepen, zoals het Sociaalmedisch comité voor geïmmigreerde 
werknemers of het Centrum voor etnische minderheden en gezondheid. Die 
instellingen beklemtoonden het belang van taal in de medische relatie en het 
bijzondere karakter van het medisch gesprek, als een taal op zich, dat men 
kritisch moet bekijken. Dit varieert immers: “Terwijl men vroeger bijvoorbeeld 
een maximumscore gaf aan studenten die laboratoriumtests aanvroegen om 
een diagnose te kunnen stellen, is te veel tests voorschrijven tegenwoordig een 
negatief criterium. Terwijl er vroeger geen enkel verband werd gelegd tussen 
economie en geneeskunde, denkt men nu na over de impact van het medische 
beleid op de maatschappij. Men beseft nu dat kennis niet alles oplost, dat ze de 
werkelijkheid verhult. Het medisch vertoog is een tunnel die heel wat andere 
werkelijkheden afsnijdt. Maar de werkelijkheid is complex en moet opnieuw 
verkend worden”. Vandaar de invoering van een interculturele aanpak, een 
interculturele communicatie. Op het eind van de jaren 1980 tot in 2000 gaf men 
meer ruimte aan het levensverhaal van de patiënt, aan de mogelijkheid voor 
die laatste om zijn verhaal te doen, wat niet alleen een verstandhouding op het 
vlak van taal, maar ook daarbuiten vereiste. Met de interculturele bemiddeling 
gaat het erom te vertalen wat de patiënt zegt, deze de kans te bieden iets te 
vertellen en vervolgens te tolken om beter te kunnen verzorgen. De interculturele 
bemiddelaar is in zekere zin de advocaat van de patiënt. We moeten ons ook 
buigen over het beeld dat de patiënt van de dokter heeft. Maar die aanpak met 
de hulp van interculturele bemiddelaars heeft zijn beperkingen op financieel en 
organisatorisch vlak. Hij wordt doorgaans georganiseerd in ziekenhuizen en heel 
weinig in eerstelijnsdiensten. Zoals Louis Ferrant onderstreept, ‘komt het er in de 
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interculturele communicatie ook op aan om te zien hoe de patiënt de verzorger 
bevat. Daarvoor moeten we informeren naar de gezondheid van de patiënt, maar 
ook naar zijn ideeën, zorgen en wensen. Het is belangrijk om daar tijd aan te 
wijden, en de patiënten ook te betrekken in de medische keuzes die er gemaakt 
moeten worden. Dit wil echter niet zeggen dat we geen afstand kunnen bewaren. 
Ieder heeft zijn referentiekaders, maar we moeten een zone vinden waar beide 
benaderingen, de zijne, de mijne, tot elkaar kunnen worden gebracht. Zoals Toon 
Gailly7– een antropoloog en psycholoog waarmee ik het genoegen had te mogen 
samenwerken – zei, is cultuur als water voor de vissen. Wanneer ik patiënten 
uit Tibet ontvang, hebben die hun referentiekader. Ikzelf ken de Tibetaanse 
cultuur niet echt. Maar ik beschik over kennis, een knowhow. En om elkaar in 
de zorgrelatie tegemoet te kunnen komen, moet ik een houding aannemen die 
voor iedereen plaats maakt. Ik heb die praktijk ten uitvoer kunnen brengen in 
het Huis der Gezinnen, in het Gezondheidscentrum Medikuregem en ook aan de 
Universiteit Antwerpen.”

En het onderwijs? In een poging om de grote verzuiling in de wereld van de 
gezondheidszorg te overstijgen, moeten we volgens Louis Ferrant verder gaan 
dan knowhow en zoeken naar het gemeenschappelijk element ten opzichte van 
de culturele vaardigheden: meer nog dan knowhow moeten we een kritische 
blik hebben en onze eigen culturele roots erkennen om ruimte te maken voor 
diversiteit. “Aan de Universiteit Antwerpen introduceerden we in de opleiding 
geneeskunde (1e Master) een verplicht vak over cultuur en gezondheid dat niet 
alleen kennis, maar ook attitudes beslaat. Maar wat werkelijk een troef zou 
zijn, is dat in elke discipline elke professor ruimte kan maken voor die diversiteit 
via de analyse van gevallen van buitenlandse patiënten. In wetenschappelijke 
onderzoeken worden migranten trouwens al te vaak terzijde gelaten omdat het 
anders te ingewikkeld zou worden. Maar, zoals Pierre Bourdieu8 onderstreept, 
schept het verschil richting. En wanneer men ziet dat veel patiënten in 
werkelijkheid te lijden hebben onder dat verlies van richting, wordt het duidelijk 
dat we dit punt moeten uitdiepen.”

7	 	GAILLY	A.,	Cultuurgevoelige	hulpverlening	in	Cultuur,	Migratie	en	Gezondheid	5	(2008-3),	pp	152-163
8	 	BOURDIEU	P.,	Raisons	pratiques	:	sur	la	théorie	de	l’acte,	Le	Seuil,	Parijs,	1994
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Een confrontatie van de verklarende modellen voor een betere aanpak van 
gezondheidsproblemen

Rachid Bennegadi
Voorzitter van de Afdeling Transculturele Psychiatrie van de World Psychiatric Association
Psychiater-antropoloog
Directeur van de pool Onderwijs, Studies en Onderzoeken in het Centre Minkowska in Parijs
Medeverantwoordelijke van de afdeling ‘Gezondheid, Ziekte, Zorgen en Culturen’ aan de Universiteit 
van Parijs V

Volgens deze zorgverlener heeft men cultuur in de zorgrelatie lange tijd op een 
exotische manier gevreesd. “Toen ik in het Centre Minkowska werd aangenomen, 
zei men mij: ‘aangezien u Maghrebijn bent, zult u Maghrebijnen ontvangen’. 
Ik antwoordde daarop: ‘Ik ben ook een beetje Frans’. Het had me relevanter 
geleken als ze hadden gevraagd hoeveel talen ik spreek. Ik had de indruk te zijn 
aangeworven in een reisbureau in plaats van een gezondheidscentrum met als 
visie een toegang tot zorgen voor iedereen. Sinds mijn aankomst 25 jaar geleden 
is die visie geëvolueerd. We hebben ze veranderd door op een individuele 
en institutionele manier te gaan denken: individueel omdat ze de patiënt 
aanspreekt, en institutioneel omdat ze betrekking heeft op de structuur die 
migranten ontvangt door gebruik te maken van taalvaardigheden en zorgen. Die 
evolutie is voornamelijk gestoeld op ‘decentrering’. Het is gestoeld op het feit in 
de eerste plaats mensen te ontmoeten en niet meteen te vrezen voor een cultuur 
en die te verbinden met stereotypes, een beetje alsof een persoon cultureel 
ondoordringbaar zou zijn. Het licht moet worden verplaatst. Zijn we in staat om 
te gaan zoeken op een andere plaats dan daar waar de dingen ons duidelijk en 
vanzelfsprekend lijken, daar waar het licht schijnt? Dat is waar deze benadering 
om gaat. Want wie zich decentreert, loopt op zich geen risico. Hoe meer ik over 
de andere leer, hoe meer ik over mezelf leer.” En om Emmanuel Levinas te 
citeren: “De echte, authentieke ontmoeting met de andere is op zich dus een 
spiritueel pad: de andere brengt me vooruit door me van mezelf te decentreren. 
Zijn gezicht spreekt tot mij.”

Decentrering, fundamenteel begrip van de transculturele vaardigheden

Rachid Bennegadi vertelt het geval van een vrouw die hem raadpleegt en beweert 
bezeten te zijn: “Met zo’n uitleg zou je haar kunnen afwijzen, haar uitsluiten. 
Maar we kunnen ons ook decentreren, door een omweg te gebruiken om te 
proberen het verzoek te begrijpen en een intelligente therapeutische indicatie 
te doen die voor de patiënt zinvol is, zonder exotisering, maar ook zonder 
verwerping van de culturele referenties van een ander. We moeten luisteren 
naar wat een klacht wil zeggen. Wat betekent het voor mij als iemand me zegt: 
‘Ik ben bezeten’?”. Net als Louis Ferrant legt Rachid Bennegadi de klemtoon op 
‘Disclosure’, de decentrering die volgens hem een fundamenteel begrip is, want 



22

zonder decentrering is er geen dialectisering mogelijk. Als we die omweg niet 
maken, is er geen tijd om na te denken en zullen we nooit op de juiste afstand 
staan. Volgens Rachid Bennegadi gaat het om een maatschappijkeuze: “in het 
Centre Minkowska zien we een scala aan absoluut ongelooflijke persoonlijkheden. 
Vroeger had ik het over bevolkingsgroepen, vluchtelingen. Vandaag hou ik me 
enkel nog met mensen bezig. Maar om zo ver te komen, moest ik hard werken 
om mijn eigen stereotypes te onderdrukken, een werk dat afstand vereist, wat 
moeilijk is wanneer je je op het terrein bevindt. Ik herinner me een jonge Guinese 
patiënt van 17 jaar, die slecht in zijn vel zat, en die was doorverwezen voor een 
psychiatrische behandeling. Tijdens onze eerste ontmoeting vroeg hij me hoe ik 
hem zag. Ik zat nogal verveeld met die vraag. Wat kon ik hem antwoorden? Als 
een ‘zwarte’? Ik heb het niet gedurfd. Als een Afrikaan? Niet veel beter. Ik was 
echt geërgerd. Ik slaagde er niet in me los te maken van mijn stereotypes om een 
persoonlijkheid, een levenstraject te zien. Want vooral dat is het belangrijkste. Pas 
in tweede instantie kunnen we culturele referenties opnieuw injecteren, op basis 
van wat de patiënt zegt.”

Om een dergelijke decentrering mogelijk te maken, moeten we open zijn en 
de aanwezige verklarende modellen, die van de patiënt en die van de dokter, 
met elkaar confronteren. Want de plaats waar we ons bevinden is in grote mate 
bepalend voor de manier waarop we de dingen zien. Het is moeilijk om geen 
stempel te drukken, niet te verwijzen naar onze eigen waarden. Zoals Rachid 
Bennegadi aanhaalt, zet de mondialisering ons allen voor het blok. Hoe moet 
ik dan werken met mensen waarmee ik niet per se de fundamentele waarden 
deel? Het is hier dat de culturele vaardigheid een rol gaat spelen, geschraagd 
door het theoretische kader van de medische antropologie. Dit conceptuele 
instrument maakt een behandeling mogelijk die toegespitst is op de persoon 
en die de uitdrukking van het psychische leed analyseert door het belang en 
de betekenis van de culturele representaties te beoordelen (ILLNESS). “Als een 
man me vertelt dat hij geesten hoort, is dat een manier om me te zeggen: 
ik slaap slecht, ik eet slecht, ik kan de blik van mensen niet meer verdragen. 
Dit zijn universele symptomen.” In dit stadium gaat ook het belang van het 
intercultureel management een rol spelen. Als de patiënt een andere taal spreekt 
dan de verzorger moet er een tussenpersoon worden bijgehaald die niet alleen 
de woorden vertaalt, maar ook heel precies de uitdrukkingen van het psychische 
leed. De medische antropologie houdt ook rekening met de sociale determinanten 
die van invloed zijn op dit psychische leed (SICKNESS). De interpretatie van de 
symptomen door de therapeut (DISEASE) gebeurt tot slot zo dicht mogelijk bij de 
klinische realiteit. Dit om zo een stigmatisering, een culturele medeplichtigheid, 
een slechte diagnose en bijgevolg een verkeerde therapeutische indicatie te 
vermijden.
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Klinisch-medische antropologie =
L’anthropologie médicale clinique (A.M.C.)

Betekenis van culturele beelden ILLNESS



Impact van sociale determinanten SICKNESS



Interpretatie van symptomen DISEASE

Vertrouwd raken met de verschillende referentiekaders van het leed

Volgens Rachid Bennegadi is het belangrijk om die culturele vaardigheid aan te 
leren via klinische gevallen die inzicht scheppen in de aanwezige verklarende 
modellen. “Er is niet zoiets als één model voor inzicht in het lijden.” Het is dus 
belangrijk dat we bepalen welke stereotypes zouden kunnen opspelen tijdens 
de behandeling. Wat een supervisie vereist, en te leren ons te decentreren door 
plaats te maken voor andere realiteiten, zonder daar noodzakelijk op aan te 
sluiten, maar door voor de patiënt de beste therapeutische indicatie te zoeken. We 
moeten luisteren naar wat de culturele referenties van de patiënt willen zeggen.
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IV. De transculturele 
vaardigheden in de praktijk

Het colloquium bedankt de referentiepersonen die hun praktijken kwamen 
toelichten om die daarna met de deelnemers te bespreken.
Het was de bedoeling om zich te verdiepen in de praktijk, rekening houdend met 
de theoretische kaders die in de voormiddag werden toegelicht:
- het concept van Care;
- het driedimensionale concept van de multiculturele, interculturele en 
transculturele vaardigheden;
- de medische antropologie en haar begrippen ‘Illness’, ‘Sickness’ en ‘Disease’;
- de valstrikken van stereotypes;
- de remedies van decentrering, engagement, bereikbaarheid en empathie. Want, 
zoals onderstreept door Guy Tegenbos, de moderator van dit praktische deel: “We 
kunnen niet begrijpen zonder te handelen, maar we kunnen ook niet handelen 
zonder te begrijpen”.

Transculturele vaardigheden & seksuele geaardheid

Nicolas Foureur
Specialist dermatologie-venerologie
‘Chef de clinique’ van de ziekenhuizen van Parijs
Voormalig lid van de Association française des Médecins Gays (AMG)

Nicolas Foureur beklemtoonde meteen hoe moeilijk het in Frankrijk is om te 
handelen en daarbij rekening te houden met de diversiteit. Hij zegt helemaal 
niet op één lijn te zitten met het Franse discours dat bepaalt dat we iedereen 
op dezelfde manier moeten behandelen. De egalitaristische en universalistische 
opvattingen zijn erg geladen, en wanneer men zich interesseert voor 
‘gemeenschappen’, wordt men al snel bestempeld als communitaristisch en 
militant. Als dokter in Le Marais (de homowijk van Parijs) opende Nicolas Foureur, 
zelf lid van deze homoseksuele ‘gemeenschap’, samen met twee andere collega’s 
een praktijk. Hij denkt deze ‘gemeenschap’ op de juiste manier te kunnen 
behandelen omdat hij zich bewust is van de moeilijkheden en realiteiten die eigen 
zijn aan de homoseksuele bevolking. In het Ethisch Centrum van het ziekenhuis 
Cochin werkt hij ook mee aan de evaluatie van klinische gevallen en ethische 
moeilijkheden die zich voordoen in het kader van de zorgrelatie.
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Nicolas Foureur was tot voor kort actief in het AMG, de oudste homovereniging 
van Frankrijk die vooral homoseksuelen samenbracht en al was opgericht vóór de 
aidsepidemie uitbrak. Hij nam deel aan informatie- en preventieactiviteiten met 
betrekking tot kwesties die de homoseksuele wereld aanbelangen, zoals hiv, maar 
ook drugsgebruik, homoseksueel ouderschap en vele  andere thema’s. Het AMG 
voert acties met andere instellingen, zoals het Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES), het Agence nationale de recherche sur le Sida 
(ANRS) en andere organisaties zoals AIDES of het Réseau d’assistance aux victimes 
d’agression et de discriminations (RAVAD). Een website (www.medecins-gays.org) 
die de homoseksuele bevolking informeert, getuigt van een hardnekkige malaise 
onder een deel van de homoseksuele bevolking in hun betrekkingen met het 
medisch personeel, te wijten aan een gebrekkige kennis van de aandoeningen 
waarmee lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen soms kampen, en soms ook 
aan homofobie en serofobie bij bepaalde artsen.

Het AMG realiseerde onder meer een brochure ‘Seks en Gezondheid’ met het 
INPES, en ontwikkelde samen met de organisatie AIDES een speciale brochure voor 
huisartsen, met de titel “Homosexuels : des patients comme les autres ?” Want, 
zoals Nicolas Foureur uitlegt: “Er is nog steeds een probleem in de aanvaarding 
van de homoseksuele bevolking. We worden nog steeds geconfronteerd met 
patiënten die zeggen dat hun huisarts een oordeel over hen heeft. De malaise 
houdt aan, en er bestaat ook nog heel wat onwetendheid over het leven en 
de seksuele praktijken van homoseksuelen. Daarom leek het ons belangrijk om 
deze brochure te maken om zo de aandacht van de huisartsen te vestigen op 
homoseksualiteit, op het feit dat deze ‘gemeenschap’ nog steeds leeft met de 
angst op afwijzing en niet altijd durft te praten over zijn seksuele geaardheid. Op 
medisch vlak bestaan er bijzonderheden die eigen zijn aan deze ‘gemeenschap’ 
en die om een bijzondere aandacht vragen, zoals seksueel overdraagbare 
aandoeningen zoals hiv, drugsgebruik of psychische stoornissen zoals zelfmoord 
bij vooral tieners. Wanneer ik bijvoorbeeld een homoseksuele patiënt ontvang 
die zich krabt, denk ik meteen aan schurft, een aandoening die nogal veel 
voorkomt in de homoseksuele ‘gemeenschap’. Hetzelfde voor syfilis, waarvoor ik 
een serologie aanvraag zodra de uitslag verschijnt, ook al lijkt dat op het eerste 
gezicht niet vanzelfsprekend. Ik denk ook aan de patiënt met een nogal ernstige 
uitslag op het gezicht en het bovenlijf, die gepaard ging met koorts. Hij was al 
naar de spoedafdeling en bij twee huisartsen geweest, die de oorzaak van het 
probleem niet vonden. Op de hoogte van zijn homoseksualiteit en de praktijken 
die daar soms aan gekoppeld zijn, dacht ik aan het gebruik van drugs zoals 
poppers, gas dat tijdens de seksuele betrekkingen wordt geïnhaleerd om het 
libido te verhogen. Omdat ik het gesprek op gang bracht door de patiënt meer op 
zijn gemak te stellen in de zorgrelatie, gaf hij toe dat hij de drugs GHB gebruikte, 
de reden achter zijn huidproblemen.”
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Er bestaan nog andere, meer specifieke brochures voor het lesbische en 
transseksuele publiek, met een meer militant taalgebruik, gezien het nog grotere 
gebrek aan erkenning onder de bevolking.

Volgens Nicolas Foureur vormt het bestaan van gezondheidscentra voor 
gemeenschappen geen enkel probleem in andere landen zoals de Verenigde 
Staten, terwijl ze in Frankrijk op weinig bijval mogen rekenen. Maar voor 
deze dokter met oog voor ethische kwesties maakt het feit dat een patiënt 
wordt behandeld door een dokter die op de hoogte is van de levensstijl en de 
aandoeningen die met homoseksualiteit gepaard kunnen gaan het beter mogelijk 
om rekening te houden met deze gezondheidsproblemen, met meer open en 
directe uitwisselingen tussen patiënten en artsen. “Dat alles biedt een beter 
inzicht in de vraag, maakt een betere kennis en een meer diepgaande ervaring 
met de aangeroerde situaties mogelijk, en bevordert een betere toegang tot 
zorgen voor bepaalde homoseksuele patiënten die aarzelen een dokter te 
raadplegen uit angst te worden afgewezen. Het is niet de bedoeling om getto’s 
te vormen of elke zorgverlener te verplichten even goed geïnformeerd te zijn 
over dit milieu, maar wel om op te komen voor een manier om de medische 
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behandeling te voorzien in een nabijheid die in de zorgen rekening houdt met de 
seksuele geaardheid.”

Transculturele vaardigheden & herkomsten

Raf Bronselaer
Directeur Nursing van Mederi

Raf Bronselaer ontdekte de etnisch-culturele diversiteit  in het kader van zijn 
beroep als thuisverpleger in Molenbeek, in de wijk van de Zwarte Vijvers. “Ik 
maakte me zorgen dat ik niet zou weten hoe ik met andere culturen moest 
omgaan. Ik heb snel beseft dat achter elke deur diversiteit schuilt, gebaseerd op 
herkomst, godsdienst of filosofische keuzes, taal, maar ook de eigen cultuur van 
de familie, met een geheel van afspraken die het samenleven vergemakkelijken.” 
In elk huis heerst een subcultuur waaraan we ons moeten aanpassen, en die 
we moeten vertalen, herformuleren en contextualiseren. Wanneer we aan huis 
zorgen toedienen, moeten we de regels van het huis respecteren en ons dus 
aanpassen aan de werking ervan, in tegenstelling tot in het ziekenhuis of het 
bejaardentehuis. We moeten tussenkomen op een minimalistische manier. We 
leven nu ook in een maatschappij waar we onze ‘enige’ cultuur verliezen. De 
betrekkingen tussen personen zijn dus complexer geworden. En dat geldt uiteraard 
ook voor de relatie tussen patiënten en zorgverleners.

Raf Bronselaer beklemtoont dat we over een periode van dertig jaar van een 
technische toediening van zorgen zijn geëvolueerd naar een behandeling van 
de patiënt die een dialoog, empathie veronderstelt, met het idee dat we samen 
een weg gaan afleggen. Dit vereist een anamnese, een correcte diagnose, een 
zorgplan dat samen met de patiënt wordt uitgewerkt, maar ook aandacht voor 
de psychische, fysieke en sociale aspecten in de behandeling. “In de zorgrelatie 
staan de visie van de patiënt en die van de zorgverlener soms mijlenver uiteen. 
De manier waarop de patiënt met zijn ziekte omgaat, kan verwarrend zijn. 
Het voornaamste is dat we een zone van overeenstemming vinden, waarin 
wederzijds respect heerst. Als we te maken krijgen met een zorgverlener die geen 
empathie kan opbrengen, dan zal de doeltreffendheid van de zorgen daaronder 
lijden, net als de evaluatie, met het risico dat de zorgen worden stopgezet. Naast 
vaardigheden zijn attitudes fundamenteel.”

Een andere vaststelling van Raf Bronselaer: het feit dat we steeds vaker te maken 
krijgen met zorgsituaties waarin de verzorger allochtoon en de patiënt autochtoon 
is. In tegenstelling tot zij die van oordeel zijn dat de integratie is mislukt, vindt 
hij dat als de integratie slechts in één richting verloopt, we op een catastrofe 
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afstevenen. We moeten dus een relatie tot stand brengen die niet in één richting 
verloopt, maar die rekening houdt met ieders bijzonderheden, met respect voor 
alle aanwezige culturen. Dit vereist een goede opleiding van de zorgverleners: 
“Natuurlijk is het onmogelijk om alle culturen te kennen. We moeten dus een 
inclusieve cultuur hanteren, waarin de zorgverlener altijd bereid is om tegemoet 
te komen aan de noden. Een communicatieopleiding is ook belangrijk. Maar 
de opleiding legt niet genoeg nadruk op die communicatie en te veel op de 
technische vaardigheden. Empathie en respect zijn fundamentele elementen, 
net als de ontwikkeling van globale zorgen, die niet alleen rekening houden met 
wat de dokter heeft voorgeschreven, maar wel met een menselijke relatie die 
moet worden uitgebouwd.” Nochtans merkt Raf Bronselaer op dat het financiële 
model dat op de thuiszorg wordt toegepast geen ruimte laat voor dat aspect. 
Enkel de technische handelingen zijn getarifeerd, wat niet bevorderlijk is voor een 
hoogwaardige zorgverlening. Vandaar de noodzaak, om dit aspect met betrekking 
tot de financiering van tussenkomsten te herzien. Hij signaleert ook dat er in grote 
steden zoals Brussel een nijpend tekort is aan verzorgers, wat de druk verhoogt bij 
diegenen die in de sector werken en ze verhindert om  een globale benadering 
aan te bieden.

Transculturele vaardigheden & handicap

Jean-Marie Vanhove
Consultancybedrijf ‘Inclusief Consulting’

Wanneer we het hebben over diversiteit onder patiënten is  handicap één van de 
referentiekaders waar we in de zorgrelatie aandacht aan moeten besteden. 
Volgens Jean-Marie Vanhove stelt zich eerst de vraag of handicap als dusdanig 
kan worden benaderd. De doelgroep van  personen met een handicap krijgt 
immers ook te maken met armoede (24,8 % van de personen met een handicap 
leeft onder de armoedegrens). 30,4 % van deze personen doet geen beroep op 
fundamentele gezondheidszorgen omwille van economische redenen (en dit treft 
ook kinderen). Onder de personen met een handicap vinden we trouwens ook 
allochtonen terug.

Jean-Marie Vanhove besloot de handicapproblematiek te situeren door ze te 
definiëren als het gevolg van een dynamische wisselwerking tussen een persoon 
met verminderde functies en zijn omgeving. De omgeving moet dan ook rekening 
houden met die omstandigheden zodat deze functieverminderingen geen 
handicap worden. In het kader van de zorgrelatie moet in de verstrekking van 
hoogwaardige zorgen dus rekening worden gehouden met de eigen capaciteiten 
van de patiënten met een handicap, met een specifieke behandeling. In dat 
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opzicht is er een duidelijke evolutie merkbaar in de aandacht voor handicaps in 
de gezondheidszorg. Lange tijd gold het medische model, dat uitging van het 
principe dat de functiebeperkingen van een persoon hem ongeschikt maakten 
om te functioneren in zijn omgeving, wat noodzaakte tot een opname in een 
gespecialiseerde instelling. Maar de zaken evolueerden. In de jaren ’70 kreeg een 
meer sociaal integratiemodel de bovenhand. Afhankelijk van de mogelijkheden 
ging het er daarbij om te werken in de richting van een normalisering van de 
leefomstandigheden. Sinds de jaren ’90 is men van oordeel dat personen met 
een handicap dezelfde rechten hebben als alle burgers (democratisch model): de 
overheid en de wetgeving moeten maatregelen nemen om een inclusief beleid te 
voeren dat leidt tot een gelijkheid van kansen.

Jean-Marie Vanhove onderstreept dat “als we rekening houden met de 
transculturele vaardigheden in de zorgrelaties en die toepassen op de 
problematiek van de handicap, dit inhoudt dat we ons bewust zijn van het 
referentiekader van de gehandicapte persoon door ruimte te laten voor eventuele 
psychologische en sociologische vragen. We moeten dit referentiekader van de 
‘handicap’ ook kennen met de bijbehorende vaardigheden. Empathie en respect 
liggen uiteraard aan de basis van de zorgrelatie, met een attitude die berust op 
een emotionele vaardigheid en een communicatie met de patiënt zelf, ondanks 
de handicap die soms een barrière vormt wanneer we te maken hebben met 
een zintuiglijke of mentale handicap. Het is belangrijk om onze eigen stereotypes 
te laten varen in ons beeld van de situatie van de te behandelen persoon en, 
bijvoorbeeld niet te vervallen in infantilisatie of neerbuigendheid. We mogen 
geen schrik hebben om de persoon met een handicap te laten praten. We moeten 
de patiënt vragen stellen om te weten hoe hij het redt, want hij is een expert van 
zijn eigen situatie en eigen beperkingen. Werken aan onze attitude is belangrijk 
om niet in een routine te vervallen.”

Er zijn nog knelpunten die het systeem zou moeten aanpakken, zoals de 
toegankelijkheid van  gebouwen, het huis, de kamer, … (tandartspraktijken zijn 
vaak bijvoorbeeld heel ontoegankelijk), de toegang tot informatie (rekening 
houdend met een aanpassing van de teksten), de toegang tot en het gebruik van 
ondersteuningstechnologieën, de mogelijkheid tot begeleiding naar het ziekenhuis 
(ook door een assistentiehond). De wet inzake redelijke aanpassingen moet het 
voor personen met een handicapmogelijk maken om ten volle deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven door komaf te maken met de obstakels die ze 
verhinderen toegang te krijgen tot of deel te nemen aan werk, een activiteit of 
dienst.
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Er bestaan oplossingen om de 
zorgen voor personen met een 
handicap te verbeteren. Volgens 
Jean-Marie Vanhove “moeten we 
vooral op korte termijn weten dat 
er organisaties bestaan die voor 
elke doelgroep hulp aanbieden. Die 
organisaties zijn talrijk, afgestemd 
op elke handicap, maar er wordt 
onvoldoende een beroep op 
gedaan. Het verzorgend personeel 
heeft niet de reflex om zich tot 
die organisaties te wenden. De 
initiatieven moeten dus van 
personen zelf komen. De directies 
zouden zich hierover moeten 
bekommeren. Meer structureel 

zou het medisch personeel (artsen, verpleegkundigen) beter moeten worden 
opgeleid. Tijdens hun opleiding komen ze praktisch nooit in contact met personen 
met een handicap en hun problemen, en evenmin met hun referentiekader. 
Er is een specifieke opleiding nodig om dit type van patiënten beter te leren 
kennen. Tot slot is werken rondstereotypes en een correcte inschatting van 
handicapsituaties in de maatschappij fundamenteel. Zo voorkomen we misschien 
opmerkingen, zoals die gehoord door een persoon in een rolstoel toen ze zich 
aanmeldde op een arbeidskantoor en men haar vroeg of ze een zittend beroep 
uitoefende …”

Transculturele vaardigheden & armoede

Stéphanie De Maesschalck
Onderzoekster aan de Universiteit Gent

Als zorgverlener hanteren we vaak een globale benadering van diversiteit, 
zonder te willen categoriseren. Maar de armoedeproblematiek kent ook zijn 
bijzonderheden … Wat gezondheidszorg in een  armoedecontext betreft, zien we 
dat er talloze projecten, met name in het kader van de WGO, worden ondernomen 
om de kloof tussen arme bevolkingsgroepen en de gezondheidszorg te dichten. 
Maar ondanks die initiatieven wordt deze kloof steeds groter. 

In België leverde de Nationale Enquête van 2007 heel wat informatie over 
gezondheid en gezondheidszorgen op. Die enquête bracht aan het licht dat 
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arme mensen minder lang leven (gemiddeld 5,5 jaar). Ook lager opgeleide 
personen leven minder lang. Arme personen vinden hun gezondheid minder 
goed en vertonen vaker chronische ziekten. Ze zijn depressiever, hebben meer 
last van slapeloosheid, nemen meer geneesmiddelen en hebben een minder 
goede tandhygiëne. Ze roken meer, bewegen minder en eten minder goed. Hun 
armoede heeft ook gevolgen op het vlak van gezondheidszorgen. Arme personen 
gaan minder vaak naar specialisten en maken minder gebruik van de bestaande 
zorgvoorzieningen.

Op internationaal vlak werden er studies uitgevoerd om te bepalen welke 
oorzaken en elementen de ongelijkheden op het vlak van die gezondheidszorg 
versterken. Ze maken gewag van het sociaal niveau, stress, negatieve ervaringen 
in hun kinderjaren, sociale uitsluiting, laaggeschoold werk door een gebrek aan 
diploma’s, met verhoogde risico’s op arbeidsongevallen, werkloosheid, het gebrek 
aan een sociaal netwerk, slechte voeding, drugsproblemen, … De armoede 
wordt gezien als een oorzaak van ziektes. Wonen in een arme wijk (bijvoorbeeld 
in de buurt van een haven, industrie, snelweg) brengt vaak een heel slechte 
woonkwaliteit mee. Die slechte leefomstandigheden leiden tot een gebrekkige 
gezondheid.

We kunnen een hele reeks voorbeelden geven van die wisselwerking tussen 
armoede en gezondheid. Zo is er de situatie van een persoon die op een 
beschermde werkplaats werkt en klaagt over zijn zware werkuren die een 
weerslag hebben op zijn gezondheid (astma). Een andere situatie: die van 
migranten, allochtonen die vaker door armoede worden getroffen dan de rest 
van de bevolking (60 % van de migranten leeft onder de armoedegrens), met 
gevolgen voor de mogelijkheden om zich te verzorgen. En dan is er nog het 
veelzeggende geval van de bejaarde die moet rondkomen met een pensioen van 
1.000 euro. Ze gaat niet naar de dokter, terwijl ze lijdt aan reumatoïde artritis, 
omdat ze er het geld niet voor heeft. Resultaat: enkele maanden later ligt ze in 
het ziekenhuis, met complicaties en nog grotere kosten. En zo zijn er nog veel 
voorbeelden.

Volgens Stéphanie De Maesschalck moeten huisartsen en andere zorgverleners 
die situatie aanpakken: “Er moet rekening worden gehouden met de 
sociaaleconomische situatie en het opleidingsniveau van de patiënt. Dokters zijn 
meestal blank, afkomstig uit de hoge sociale klassen, en heel hoog opgeleid. 
Maar ze moeten rekening houden met de sociaaleconomische situatie van 
hun patiënten en gebruikmaken van de bestaande systemen om de kosten te 
drukken, zoals het derdebetalerssyteem de opstelling van een medisch dossier 
en het voorschrijven van generische geneesmiddelen. De levenscontext van de 
patiënt is heel belangrijk. Een pluridisciplinaire aanpak kan ook interessant zijn, 
in samenspraak met de sociale diensten en de OCMW’s. Op individueel vlak is het 
heel belangrijk om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, gebaseerd op 



32

een positieve attitude, zonder vooroordelen of stereotypes. We moeten de tijd 
nemen, de patiënt uitleg geven, jargon vermijden, de patiënten betrekken in de 
zorgen. Het is niet omdat een patiënt arm en laaggeschoold is, dat hij ook dom 
is. We moeten hem de kans geven om vragen te stellen. Huisartsen zullen zich 
daarvan bewust moeten worden.”
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V. Conclusies

Hilde Tailleu
Consultant  in gezondheidszorg en directrice van de vzw Anders

Hilde Tailleu wierp een kritische blik op de inhoud van deze dag en legde meteen 
de klemtoon op de noodzaak om deze kwesties met een open blik te bekijken.
We mogen ons niet beperken tot een focus op seksuele geaardheid, herkomst, 
armoede of handicap. We moeten daarentegen wel rekening houden met de 
invloed van de manier waarop de mensen vandaag leven en de manier waarop ze 
zich tot Care verhouden.

Iedereen heeft zijn eigen referentiekader. En dat geldt zowel voor patiënten als 
voor zorgverleners … Als zorgverleners die te maken krijgen met mensen die 
zorgen nodig hebben, handelen en redeneren we vanuit ons eigen referentiekader 
en steken we de persoon die tegenover ons zit in vakjes. Dit is een onbewuste 
beweging waar we ons absoluut bewust van moeten worden. We zenden 
informatie over onszelf uit naar anderen, en zij interpreteren die informatie op 
basis van hun eigen referenties. Allemaal peilen we elkaar. Iedereen sorteert de 
duizenden stukjes informatie die we ontvangen, en in bepaalde situaties maakt 
dat sorteren het er gemakkelijker op en kunnen we vooruitkomen op basis van 
ervaring, knowhow en kennis. Soms verloopt Care zonder dat we daar aandacht 
aan besteden …

Maar we moeten ook alert zijn voor wat onze eigen reacties betreft, openstaan 
voor wat de andere ons zegt. Achter elke groep, elke persoon en elke voordeur 
schuilt immers een andere cultuur, een andere waarheid. We moeten ons 
voortdurend vragen stellen om te weten of we de dingen op de juiste manier 
bekijken, of we de juiste antwoorden hebben. We moeten kritisch durven zijn ten 
opzichte van onszelf.

Transculturele vaardigheden kunnen zorgverleners helpen zichzelf de juiste vragen 
te stellen. Om er voor de andere te zijn, moeten we uiteraard ook een stapje 
opzij kunnen zetten, niet alles op ons nemen, het belang van een samenwerking, 
een multidisciplinaire aanpak onderstrepen. Maar we moeten vooral leren om 
verschillen te zien als een meerwaarde, als een kwaliteitssurplus en niet als een 
probleem.
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