Inwikkeling en het belang van cultuursensitieve diagnostiek en
therapie
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Inleiding
In deze bijdrage wordt het belang bepleit van een expliciet cultuursensitieve psychiatrie en
psychologie. Hierbij wordt voortgebouwd op eerdere aanzetten die op kinderen en
adolescenten zijn gericht.2 In deze bijdrage wordt de discussie uitgebreid van de
ontwikkelingspsychopathologie tot aan de forensische psychiatrie. Dit heeft een aantal
redenen.
De (ontwikkelings)psychopathologie bij kinderen en adolescenten vertoont een duidelijk
verband met de psychopathologie bij volwassen. Dit geldt met name voor
persoonlijkheidsstoornissen,3 een groep van stoornissen die bij uitstek relevant is voor de
verklaring van antisociaal gedrag en daarmee voor de forensische psychiatrie.4
Het onderwerp ‘cultuur’ is eveneens toenemend relevant binnen de psychiatrie. De
transculturele psychiatrie heeft dusdanig aan invloed gewonnen dat de Transcultural
Psychiatric Section inmiddels de een na grootste sectie is binnen de World Psychiatric
Association.5 In de DSM-IV 6 werd al een groot aantal ‘Culture-Bound Syndromes’ en een
‘Outline for Cultural Formulation’ opgenomen.7 Dit gaat gepaard met een sterke toename van
gericht wetenschappelijk onderzoek vanuit de crossculturele psychologie 8en het ontstaan van
een crossculturele neuropsychologie.9
In Nederland wordt het verband tussen ontwikkelingspsychopathologie en psychiatrie
toenemend geaccepteerd maar de invloeden van taal en cultuur op de diagnostiek en therapie
worden over het algemeen nog veel te weinig onderkend. De invloed van taal en cultuur op de
psychodiagnostiek is als onderwerp doorgedrongen tot de postdoctorale opleidingen tot
gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Dit geldt echter nog niet of amper voor
de basiscurricula voor (forensisch) psychologen, psychiaters en pedagogen. Nog minder
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aandacht is er voor effecten die uitgaan van taal en cultuur op behandeling en therapie. Als
gevolg van de toenemende confrontatie met nakomelingen van migranten in de ontwikkeling
van forensische psychiatrie en de diagnose-behandelcombinaties in de algemene geestelijke
gezondheidszorg is er een toenemende behoefte aan een kader voor onderwijs en training en
aan richtlijnen. 10 Nieuwe wetenschappelijke bevindingen onderstrepen de noodzaak van een
dergelijk kader.
In dit hoofdstuk wordt een aanzet tot een dergelijk kader gedaan. Dit kader berust op de drie
invalshoeken: 1. culturele achtergrond, inwikkeling en etniciteit, 2. migratie en 3. acculturatie.
Deze worden achtereenvolgens besproken op grond van recente wetenschappelijke
bevindingen. Als verbindend begrip wordt ‘inwikkeling’ voorgesteld.

Inwikkeling, culturele achtergrond en etniciteit: van holding naar vorming
De mens is een bij uitstek sociaal wezen. De fundamenten van deze gezamenlijkheid worden
vanuit verschillende invalshoeken en disciplines onderzocht en worden steeds duidelijker,
evenals sommige implicaties die ik hier wil bespreken vanuit het idee van inwikkeling.11
Het Nederlands kent geen zelfstandig naamwoord van het werkwoord inwikkelen.
Inwikkeling klinkt echter bekend want er is een associatie met het bakeren waarbij een baby
strak ingewikkeld wordt. De inwikkeling als vormend voor het zelf in een sociaal,
intermenselijk en relationeel verband is al voorafgaand aan de geboorte te plaatsen en bestaat
onder meer uit de verwachtingen vanuit de sociale omgeving aangaande een kind van een
bepaald geslacht en afkomst. Een kind heeft vanaf de allereerste momenten zorg en
bescherming nodig. De allereerste erkenning en herkenning van de tekenen van nieuw leven,
van zwangerschap, roepen bij de aanstaande moeder en haar omgeving al zorg op en de
mogelijkheid van speciale maatregelen.. In cultuur-antropologische zin zou men daarom al
voordat het kind is geboren, kunnen spreken van een ‘inwikkeling’ in gemeenschap, taal en
cultuur. In de baarmoeder is al er een wisselwerking tussen het ongeboren kind en de sociale
omgeving. Een opmerkelijke bevinding is bijvoorbeeld dat psychopathologie van de
[aanstaande] moeder zowel als van de vader tijdens de zwangerschap van invloed blijkt op de
verdere ontwikkeling van het kind. 12 Bepaling van de afstamming, mogelijke namen voor het
kind en speciale gebruiken maken dat het kind al voor de geboorte deel uitmaakt van een
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sociale groep.13 De invloed die hiervan uitgaat is diepgaand op de gehele verdere
biopsychosociale ontwikkeling.
De verzorging van het kind, het aankleden, het voeden, de sensorische waarnemingen van
aanraking en vasthouden, van geur, van bewegen, kijken, vocaliseren en luisteren, behoren tot
de eerste vormen van interactie waaraan het kind al snel een actieve bijdrage levert. De baby
is al binnen een dag in staat om de bewegingen van mond en gezicht na te bootsen van de
volwassene die hem aankijkt.14 Pasgeborenen kunnen door allerlei communicatieve
gedragingen reacties aan hun sociale omgeving ontlokken. Hierdoor leren ze over zichzelf
zowel als over hun (menselijke) tegenspelers.
De neurofysiologische basis voor dit vermogen ligt in de aanwezigheid van zogenaamde
spiegelneuronen in de prefrontale cortex.15 Deze ontdekking heeft verstrekkende implicaties.
Dit type neuronen is aangetroffen bij de mens maar ook, in mindere mate, bij andere primaten
en zelfs vogelsoorten. Kenmerkend voor het spiegelneuron is, dat hij gaat vuren en actief
wordt bij het waarnemen van doelgericht, intentioneel gedrag. De actie die zo een weerklank
krijgt moet liggen binnen het gedragsrepertoire van het waarnemende organisme. Dit gebeurt
direct, zonder bemiddeling van taal, begrip of bewuste voorstelling. Dit fenomeen verklaart
dat we in gezelschap van anderen van een totaal andere taal en cultuur toch in staat zijn om
ons in fundamentele opzichten ‘verstaanbaar’ te maken als in eerste instantie een onbewust
proces.16
Het aandeel van de menselijke omgeving en de aanwezigheid van een specifiek voor de mens
sociaal leersysteem voor de eerste levensmaanden, worden benadrukt door de human
pedagogy van Gergely en anderen.17 Het vele onderzoek dat inmiddels bestaat naar de
vroegkinderlijke ontwikkeling na de geboorte, van de zuigeling en van het kind dat nog niet
praat (infans), maakt het aandeel van het kind zichtbaar. Het komt ter wereld met het
vermogen om reacties van verzorgers op te roepen. Die reacties op hun beurt zijn afgestemd
op het kind in speciaal gedrag en taalgebruik (‘motherese’) die al sterk cultuurbepaald en
cultuurbeladen zijn. Het kind leert zo zichzelf vanaf het allereerste begin na de geboorte
kennen in passieve en actieve wisselwerking met zijn buitenwereld. De reacties van de sociale
omgeving leggen de basis van het zelfbegrip en het vermogen om het eigen gedrag te
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verklaren en begrijpen als onderdeel van een sociale groep.18 Een groep die zich kenmerkt
door een bepaalde cultuur waarbij ‘cultuur’ begrepen kan worden als een verzameling van
‘lichaamspraktijken’.19
Een recent toonaangevend begrip is dat van mentaliseren en de verwante Theory of Mind die
beide staan voor eigenschappen van de vroegkinderlijke ontwikkeling die in wisselwerking
met de sociale omgeving ontstaan.20 Mentaliseren wordt gezien als de kern van het vermogen
om het gedrag en de beweegredenen van zichzelf zowel als van anderen te begrijpen en dit
begrip af te stemmen op de werkelijkheid. Een vermogen dat de gehele levensloop op de
proef wordt gesteld en sterk verbonden is met de ontwikkeling van taalgebruik en -begrip.
Een verband dat licht werpt op de vaak miskende relatie tussen taalstoornissen en
psychopathologie en dan met name gedragsstoornissen 21 en delinquentie. 22
Vanaf een jaar of vier zijn van inwikkeling effecten waarneembaar op neuropsychologisch
niveau. Zo functioneert het autobiografisch geheugen, de kern van het zelfbegrip, al
aantoonbaar anders bij kinderen in een Chinese omgeving ten opzichte van hen die zijn
opgegroeid in een westerse omgeving. Hetzelfde geldt voor hun waarneming en begrip van
situaties.23 Op lagere schoolleeftijd blijken het auditief-verbale en het visuele werkgeheugen
te variëren, afhankelijk van verschillende vormen van onderwijs.24 Dergelijke gegevens laten
zien dat verschillen die vanuit inwikkeling zijn te begrijpen en plaatsen, gevolgen hebben
voor basale (neuro)psychologische fenomenen als waarneming en geheugen. Dit helpt
verklaren hoe veel complexere begrippen en fenomenen als intelligentie en persoonlijkheid
niet los zijn te zien van taal en cultuur.
Hier vanuit is er dan ook een directe lijn te trekken van inwikkeling naar het begrip
‘enculturatie’ van de crossculturele psychologie: het ingroeien, door imitatie, sturing en
instructie in de gedragingen, manieren, waarden en normen van de groep.25 Wat het kind uit
zichzelf wordt geacht te kunnen doen is te begrijpen als de kern van de ontwikkelingsopgave
van autonomie. Wat het kind verder leert: hoe om te gaan met anderen en hoe onderscheid te
maken in zijn leefwereld, valt onder de ontwikkelingsopgaven van cognitieve en sociale
vaardigheden. Deze ontwikkelingsopgaven gaan zo samen met inwikkeling op basis van de
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verwachtingen die de directe sociale omgeving van het kind over hem of haar heeft. Voor
identiteit als ontwikkelingsopgave geldt dit misschien nog sterker. Bij identiteit is de
verwachting dat het individu de wijzen van begrijpen, waarnemen, waarderen en dergelijke
van de samenleving waarin hij/zij is opgegroeid en geëncultureerd dusdanig heeft eigen
gemaakt dat hij/zij een volwaardig lid is van die samenleving. Een lid dat de cultuur met zijn
lichaamskracht, arbeid en intelligentie helpt continueren en uitdragen en in staat is die te
reproduceren en over te dragen op een volgende generatie.
Inwikkeling staat zo uiteindelijk voor een intern, coherent besef van zelfervaring, een besef
dat uitgedrukt kan worden met (deel)identiteit en met etniciteit.26 Door ‘inwikkeling’ te
plaatsen tegenover ‘ontwikkeling’ wordt benadrukt dat het ergens-bij-horen (belonging)
essentieel is voor de zelfervaring.27 Inwikkeling brengt ook ontwikkelingspsychologische en
psychotherapeutische begrippen en strategieën als ‘holding’ (Winicott) en ‘containment’
(Bion) in herinnering.
Het belang van inwikkeling ligt in zijn auto-immuniserende werking.28 Voor het individu
speelt het over de gehele levensloop in het omgaan met interne en externe stress en bij het
bewaren van psychische samenhang. Een slechte of verstoorde inwikkeling is waarneembaar
bij allerlei vormen en uitdrukkingen van psychopathologie. Bijvoorbeeld naar de
lichaamsgeur, het vuil en vele lagen kleding bij [schizofrene] zwervers die zijn te begrijpen
als pogingen tot het bewaren van innerlijke samenhang, 29 en zo ook als een vorm van [diep
verstoorde] inwikkeling. Minder diep verstoorde vormen van inwikkeling zijn af te leiden uit
de chronische aanpassingsproblemen in het kader van persoonlijkheidsstoornissen. Bij de
structurele borderlinepathologie volgens Kernberg bevindt men zich letterlijk op het
grensvlak (de borderline) tussen het sociale functioneren enerzijds en het asociale en
criminele functioneren anderzijds. Een conditie waarbij de focus op het maatschappelijk
functioneren en de sociale inwikkeling langdurig aangewezen kan zijn om iemand als het
ware te verankeren in de samenleving en criminele recidive te voorkomen.30
De hierboven gevolgde redenatie is universeel geldig. Iedereen is namelijk in deze zin
‘etnisch’ en ‘in-gewikkeld’ in taal en cultuur. Dit is een belangrijke reden om niet meer te
praten van een transculturele maar van een culturele of cultuursensitieve psychiatrie. Het
begrip inwikkeling brengt daarbij het belang van een cultuursensitieve benadering naar voren
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door vruchtbare dwarsverbanden te leggen tussen culturele antropologie, (forensische)
psychiatrie, crossculturele psychologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogie. 31

Migratie
Wanneer volwassenen en kinderen gezien worden als in essentie verbonden met anderen en
als ingewikkeld in taal, groep en cultuur, krijgen migratie en verhuizing een bijzondere
betekenis voor de ontwikkeling. Migratie en verhuizing met als gevolg sociale uitsluiting en
dus verminderde inwikkeling leiden tot vergrote kwetsbaarheid voor psychopathologie en
problemen met zelfcontrole.32 Ook de maatregelen die nodig zijn om kinderen en
adolescenten die getroffen zijn door terrorisme, oorlog, anarchie of andere rampen, 33 zijn te
begrijpen als manieren om de inwikkeling van die kinderen te herstellen.
Dat migratie een belangrijke risicofactor is voor psychiatrische stoornissen blijkt uit recente
toonaangevende studies. Vooral de ernstige psychiatrische beelden van psychose en
schizofrenie blijken verband te houden met migratie. Zowel een eigen migratie als een
migratie van de ouders blijkt namelijk een belangrijke en onafhankelijk bijdragende
risicofactor voor de diagnose van schizofrenie.34
We gaan hier voorbij aan de discussie over de wetenschappelijke en klinische waarde van het
begrip schizofrenie35 en ook aan de discussie of de diagnose ook in andere culturen altijd even
bruikbaar is of mogelijk bij migranten ten onrechte wordt gesteld.36 Afgezien van de
terminologie: het betekent in elk geval dat degenen om wie het gaat ernstig en langdurig in de
war zijn en dusdanig functioneren dat hun directe omgeving er niet meer mee om kan gaan.
Het risico op de diagnose schizofrenie blijft bestaan en neemt zelfs sterk toe bij de tweede
generatie.37 Wanneer migratie in de voorgeschiedenis heeft geleid tot disfunctioneren van het
gezin, wordt de kans op psychotische verschijnselen bij kinderen en adolescenten onder de
zestien jaar zelfs vier keer zo groot.38 Behalve de als causaal beschouwde relatie tussen
migratie en disfunctioneren van het gezin gaan andere risicofactoren voor schizofrenie vaak
samen met migratie: wonen in een (grote) stad, het behoren tot een minderheid en bij
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gedwongen migratie of vlucht eerder trauma en blootstelling aan stress van moeder en kind.39
Een andere huidskleur, ervaringen van gediscrimineerd worden, gebrekkige sociale integratie,
weinig steun en slechte maatschappelijke vooruitzichten complementeren het beeld van
maatschappelijke tegenslag en mislukking als risicofactor voor schizofrenie en verklaren de
optredende verschillen tussen migrantengroepen en generaties.40 Cannabisgebruik en een als
laag vastgesteld IQ zijn bijkomende risicofactoren, cannabis vooral als risicofactor voor
psychose, de overige risicofactoren ook voor depressie en verslaving.41
Het bijzondere van deze gegevens is dat nu dus ondubbelzinnig en voor het eerst blijkt dat
ook een ernstige stoornis als schizofrenie in relatie blijkt te staan met de psychosociale stress
die samenhangt met migratie. De voorlopige verklaring is dat, op basis van een genetische
gevoeligheid, het dopaminesysteem al vroeg in de jeugd gesensitiveerd kan raken door de
stress die met een migratie samenhangt. Latere stress, bijvoorbeeld ten gevolge van
maatschappelijke tegenslag en gebrek aan vooruitzichten, kan iemand dan tot over de grens
van een psychose brengen.42
De genoemde onderzoeken tonen zo aan hoe groot de psychiatrische gevolgen kunnen zijn
van een migratie in de voorgeschiedenis van een kind en diens ouders. Een tweede
onderzoekslijn, vooralsnog minder onderbouwd, is hier aanvullend op.
Immigratie naar een ander land betekent in de regel ook een verandering van taal en het
optreden van tweetaligheid. Het verband tussen taalstoornissen en psychopathologie is nog te
weinig onderkend maar taalproblemen zijn duidelijk geassocieerd met, en mogelijk
oorzakelijk voor, onder andere gedragsstoornissen als ADHD en voor leerstoornissen. In een
klinische populatie blijken taalstoornissen bij tweetalige kinderen zeer vaak op te treden en
sterk geassocieerd te zijn met problemen in de omgang met anderen, met aandacht en
concentratie, agressie en delinquentie en gedesorganiseerd, psychotisch denken en doen.43 Tot
de conclusies en aanbevelingen behoren:
•

Waar psychopathologie en tweetaligheid samengaan moet ook rekening worden
gehouden met een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling.

•

De taalstoornis is oorzaak van de psychopathologie dan wel houdt die in stand.44
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Als laatste horen bij dit onderwerp nog zeker de volgende opmerkingen over de confrontatie
met nieuwe groepen in een samenleving en de spanningen waartoe dit leidt. Het is namelijk
zeker niet de eerste keer dat het opnemen van nieuwe groepen in een samenleving gepaard
gaat met het psychopathologiseren van deze groepen. Het volgende citaat brengt dit punt goed
tot uitdrukking.
“De groeiende maatschappelike aanwezigheid van zich emanciperende groepen
buitenstaanders brengt in de publieke opinie gevoelens van bedreiging en verontrusting
teweeg. In de psychiatrie kan die maatschappelijke onrust een uitweg vinden in de bewering
dat de betreffende bevolkingsgroepen (zwarten, vrouwen, meisjes, jongeren, maar wellicht
ook homoseksuelen, tweede-generatiemigranten) met een verontrustende toename van
psychische ziekteverschijnselen worden bedreigd. Die toename wordt in brede kringen van
zowel experts als leken als werkelijkheid ervaren, terwijl (…) de eigen gevoelens van angst en
bedreiging worden geprojecteerd in de bewering dat de zich emanciperende
bevolkingsgroepen in toenemende mate met gevaarlijke ziektes worden bedreigd.” 45
Met deze relativerende opmerking komen we op het terrein van het volgende onderwerp:
acculturatie.

Acculturatie
Naast culturele achtergrond / etniciteit en migratie is de derde invalshoek van een
cultuursensitieve benadering die van acculturatie. Een belangrijke betekenis van acculturatie
is de aanpassing aan de cultuur van de dominante meerderheid. Aanpassing aan de dominante
Nederlandse cultuur komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in kennis van en vaardigheden ten
aanzien van
•

het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN),

•

manieren van communiceren (beleefdheidsvormen, begroeten, aankijken),

•

normen over de gewenste omgang met elkaar (mannen, vrouwen, kinderen, ouderen,
sekserollen, hiërarchie) en gewenst gedrag als eerlijkheid, rechtvaardigheid, openheid,
tonen van emoties, uiterlijke verzorging en kleding,

•

regelgeving (de wetten, de sociaal politieke ruimte, de organisatie van de openbare
ruimte),

•

wat men verwacht van een burger en hoe men denkt dat in de opvoeding van een kind
te bereiken.
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Bij de bovengenoemde punten valt onmiddellijk op dat dergelijke kennis en vaardigheden
sterk afhankelijk zijn van onderwijs. Daarnaast moet worden opgemerkt dat er ook binnen de
autochtoon te noemen bevolking vele ‘etnische’ groepen zijn en dat acculturatie in deze zin
allerminst optimaal, homogeen of zonder conflicten is en samenhang vertoont met sociale
klasse.
Vanuit de hier gevolgde optiek is acculturatie daarom ook in meer algemene zin op te vatten
als inwikkeling in de dominante waarden van de samenleving. Wanneer men daar op grond
van afkomst en thuismilieu, handicap, leefwijze of overtuiging niet geheel aan weet te
voldoen, treden vergelijkbare risico’s op als bij de nakomelingen van niet-westerse migranten.
Het verloop van acculturatie na een migratie is onder andere afhankelijk van de taal van de
migrant en van diens opleidingsniveau, van de leeftijd waarop en de omstandigheden waarin
een migratie plaatsvond, de motivatie en de voorbereiding van de migratie, de effecten op het
ondersteunend sociaal systeem op de korte en de langere termijn en van de geografische en
culturele afstand tussen het land van afkomst en van vestiging.46 Voor de acculturatie van
migranten is het daarom belangrijk waar men terecht komt na een migratie en hoe er wordt
gereageerd op hun komst en aanwezigheid. In hoeverre de aanpassing ook feitelijk mogelijk
is, is de uitkomst van een wisselwerking tussen de immigrant en het land van ontvangst. Het
is die wisselwerking die schematisch is weer te geven in vier uitkomsten: assimilatie,
integratie, separatie en marginalisatie. Integratie is van deze vier uitkomsten het best voor
geestelijke gezondheid, hetgeen recent opnieuw is aangetoond in een internationale studie
waarbij ook Nederland is betrokken.47
De indeling in assimilatie, integratie, separatie en marginalisatie is overigens zeer schematisch
en doet geen recht aan de klinische realiteit en de verschillen die optreden binnen gezinnen en
families. Er spelen bijvoorbeeld allerlei vormen van transnationalisme48 waarbij banden met
het land van herkomst van invloed zijn op de identiteit en het gedrag van meerdere generaties.
In termen van inwikkeling is er bij integratie te spreken van een geslaagde inwikkeling
waarbij de eerdere inwikkeling thuis en in het land van afkomst meer of minder aansluit bij
die in Nederland en geen beletsel vormt voor een succesvol maatschappelijk functioneren.
Wat geestelijke gezondheid en psychopathologie betreft, zien we in Nederland bij de
belangrijkste etnische groepen dat de Turks-Nederlandse en, in mindere mate, de
Hindostaans-Nederlandse jongeren in verhouding minder psychiatrische problemen vertonen
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dan Marokkaans-Nederlandse en de Caribisch-Nederlandse jongeren.49 Hindostaanse
jongeren lopen wel een verhoogd risico op suïcide maar dit geldt niet alleen in Nederland
maar ook in Suriname en het Verenigd Koninkrijk.50 Asielzoekers en vluchtelingen, en vooral
de jeugdigen onder hen,51 vertonen verder een bijzonder groot risico op psychopathologie.
Verklaringen voor die verschillen worden gevonden in afkomst (en daarmee uiterlijk en
herkenbaarheid), de onderlinge organisatie van deze groepen en gebrek aan sociale steun52 en
in de verschillende waardering die zij als gevolg daarvan ondervinden.53 Vooral
vluchtelingjongeren, Marokkaans-Nederlandse en de Caribisch-Nederlandse jongeren worden
in Nederland uitgesproken laag gewaardeerd. 54
Bij deze waardering spelen algemene waarnemingsfenomenen als categoriseren en
stereotyperen, fenomenen die in extremis leiden tot discriminatie en racisme. Geen enkele
groep en geen enkel individu is vrij van deze vertekeningen in de waarneming. Ze zijn
dermate normaal dat ‘niet sterotyperen [..] in zekere zin pathologischer [zou] zijn dan het wel
doen.55 Stereotypen spelen tussen alle groepen en vaak volgens een patroon waarin elke groep
zijn eigen vooroordelen bevestigd ziet.56 Een onbewuste vorm, die daarom des te effectiever
lijkt, is beschreven als ‘virtuele stereotypen’. 57
Stereotypen bestaan uit associaties tussen bepaalde groepen of categorieën van mensen en aan
hen toegeschreven kwaliteiten (gedragsmatige verwachtingen, eigenschappen, fysieke
kenmerken enzovoort). Een definitie waarvan we kunnen constateren dat racisme daar
uiteindelijk ook onder valt. Zonder dat men zich daarvan bewust is, hebben die stereotypen
een meetbaar effect op waarneming en gedrag. In de virtuele confrontatie met een (mogelijke)
Marokkaan bleken stereotypen te leiden tot de automatische (subliminale, onbewuste)
activatie van het reactiepatroon: ‘pas op; potentieel agressief ‘. Experimenteel bleek de
activatie van dit reactiepatroon uit een veranderde huidgeleiding en uit het in acht nemen van
een grotere fysieke afstand.58 Een dergelijk stereotype leidt zo tot bewuste en onbewuste
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afwijzing, een afwijzing waarvan de pijn overeenkomt met fysieke pijn59 en welke een
verwoestend effect kan hebben op de identiteit.60
Dit experimentele resultaat biedt een verklaring voor de moeilijke positie van bijvoorbeeld
Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland. Ervaren discriminatie is een opmerkelijk
sterke predictor van negatieve aspecten van het acculturatieproces: slechtere socioculturele en
psychologische aanpassing, gebrekkige verbondenheid met leden van de meerderheidscultuur
(in dit geval: Nederlanders en Nederland), slechtere integratie en versterkte etnische
identiteit.61 Een verhoogd risico op psychose en schizofrenie hangt hier, zoals we boven
zagen, mee samen.
Bewustwording van de boodschappen die men oppikt over migranten en bijvoorbeeld
Marokkanen en moslims kan de schadelijke effecten van stereotypen beperken. Onder invloed
van stress en vermoeidheid steken die stereotypen echter weer snel de kop op. Er is dus geen
permanente oplossing voor.62 Dat betekent dat blijvende en gerichte aandacht voor
stereotypen, het aan de orde stellen van verwachtingen en motivatie en training op dat terrein
nodig is en zal blijven.63 Deze onderkenning en volgehouden aandacht kan voorkomen dat
ook professionals op automatische, onbewuste wijze meewerken aan uitsluiting en
stereotypering door hun manier van diagnosestelling. Voor de Nederlandse situatie leidt dit
ertoe dat veelgebruikte tests bij nakomelingen van migranten een vertekend beeld geven en
concreet, dat nakomelingen van migranten als de Marokkaans-Nederlandse gemiddeld al snel
en op onhoudbare gronden als zwakbegaafd en antisociaal kunnen worden getypeerd. 64

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn, net als ieder ander, niet vrij van de
werking van deze onbewuste stereotypen.65 Hun professionele verantwoordelijkheid vraagt
echter dat men zich daar zoveel mogelijk van bewust is en te waken voor onnodig
criminaliseren en psychopathologiseren.66 Zeker bij een reëel gevaar mee te werken aan
misplaatste psychodiagnostiek met als gevolg maatschappelijke uitsluiting met een
wetenschappelijk tintje.
59
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Samenvattend
In het bovenstaande is het belang bepleit van een cultuursensitieve psychiatrie en psychologie,
en ditmaal niet alleen voor kinderen en adolescenten . Als aandachtspunten zijn besproken (1)
de grote invloed van cultuur en taal op de ontwikkeling en het functioneren, (2) de
kwetsbaarheid ten gevolge van migratie en verhuizing en (3) de acculturatie en de wijze
waarop de samenleving reageert op afkomst. De sterke wetenschappelijke basis van de
invloed van deze factoren op het ontstaan van psychopathologie maakt het noodzakelijk om
die effecten te onderkennen en in te passen in de klinische praktijk en met name ook in het
forensische werkveld.
Het concept inwikkeling is geïntroduceerd om de diepgaande invloed aan te geven van
factoren als cultuur, migratie en taal op de biopsychosociale ontwikkeling. Inwikkeling geldt
voor iedereen en verstoring van deze inwikkeling, zoals gebeurt bij migratie, leidt tot vergrote
kwetsbaarheid over meerdere generaties.
Van de diverse vormen van acculturatie blijkt integratie voor de geestelijke gezondheid,
‘evidence based’, het best. Hieruit volgt dat integratie ook een expliciet te bevorderen doel
moet zijn van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Om dit doel waar te kunnen
maken moet een instellingsbeleid samen gaan met een opleidingsbeleid dat gericht is op de
benodigde vaardigheden, attitude en kennis bij professionals. Ook is het belangrijk om
richtlijnen te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van
interculturele competenties, niet alleen in de algemene en openbare Ggz 67 maar ook binnen
Justitie en in de forensische psychiatrie.
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