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Even kennis maken… 

i-psy Noord Holland hoofdvestigingen in 

Zaandam en Heerhugowaard 

 

Zorgbedrijf van Parnassia groep en 

   inmiddels 26 vestigingen in Nederland  



Behandelaren met verschillende culturele 

achtergronden 

Verschillende talen: o.a. Arabisch, Berbers, 

Turks, Dari, Farsi, Spaans en Engels.  
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Missie 

 

 Cultuursensitieve zorg 

 Systemisch perspectief 

 Oog voor sociale context en culturele 

achtergrond 

 Taal van cliënt 



(telefonische) Tolkendienst   

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland   

 Duidelijk uitleg geven over geheimhouding en patiënten 

geruststellen.   

 Meer tijd inplannen voor de gesprekken 

 Aantal keer toetsen tijdens het gesprek of de patiënt en de tolk 

elkaar goed begrijpen.  

 Vraag naar het dialect en vraag om een tolk uit hetzelfde 

gebied/land waar de patiënt vandaan komt.  

 Bij voorkeur dezelfde tolk aanvragen, noteer naam of 

referentienummer.  

 Evalueer met de patiënt wat hij/zij van de tolk vond.  



Werkwijze 

Tijdens de intake partner/gezinslid mee 

Geen zorgpaden 

Evidence based behandelingen: 
   Zoveel volgen als mogelijk, maar afwijken indien nodig. 

Vaak ook relatiegesprekken of 

gezinsgesprekken 



Systemisch werken 

Op verschillende vestigingen van i-psy 

zowel volwassenen als kind & jeugd.  

Korte lijnen, gezamenlijke behandelingen 

mogelijk 

In ieder team een systeemtherapeut 



Doelgroep i-psy 

Cultuur en / of migratie speelt een rol in de 

problematiek 

Vluchtelingen en asielzoekers 

Multi-problem gezinnen (meerdere 

gezinsleden in zorg) 

Diagnosen: alle psychiatrie komt voor, 

maar depressie, PTSS, relatieproblemen 

zijn oververtegenwoordigd.  

 



Interculturele psychologie/psychiatrie 

Interculturele psychologie is die psychologie die diversiteitskenmerken 

betrekt in assessment en behandeling. 

 

Belangrijk o.a. voor: 

 Afstemming  

 Werkrelatie 

 Stellen prioriteiten 

 Vraagt om: culturele competenties: 

bewustzijn, kennis, vaardigheden van diversiteit 

 

 Tevredenheidsonderzoeken leren dat cliënten veel belang hechten 

aan het aan de orde stellen van diversiteitsverschillen tussen cliënt 

en behandelaar 

 Ook, dat zij dit uit zichzelf niet doen 

 Maar, timing en toon zijn heel belangrijk! 

 

 

     



 Cultuur 

 Religie 

 Gender 

 SES 

 
Pas op: Vaak wordt ten onrechte naar 1 aspect gekeken bij 

onderzoek.  

Cultuur is een niet statisch, (fluïde) en interactief begrip.  

Diversiteit is altijd een mix 



Therapeutische houding die werkt 
 

 Wetende-onwetendheid 

 Respectvolle nieuwsgierigheid 

 Verdragen van geheimen en achterdocht 

 Verdragen van wantrouwen 

 Benoemen van overeenkomsten en verschillen 

 Groeiend besef van eigen positie, zo beleefd en 

toegekend 

 Besef van machtsongelijkheid 

 Relativeringsvermogen 

 Het vermogen deze zaken op respectvolle wijze aan de 

orde te stellen 

 



 Interactie tussen behandelaar en behandelde wordt mee 
gekleurd door beide culturen 

 

 “It is often almost impossible to avoid the presence 

  of these cultural conflicts within the therapy hour. 

  Moreover, if therapists are not aware of the conflicts 

  it is very likely that they will be reenacted within 
 therapy”.    
 

 

 In de behandeling telt niet alleen het individu of 
kerngezin maar ook de extended family en de ingroup 

 



Het samenspel tussen diversiteitskenmerken, 

identiteit en  (maatschappelijke) positionering 

bepaalt mede de wijze waarop    

de persoon denkt en praat over zaken als 

opvoeding en ziekte en gezondheid en zelfs wat 

hem gezond of juist ziek maakt.   

        P.Hagenaars, J.Somers 2015 



casus 
 

• Iraakse vrouw, 56 jr, weduwe, 2 volwassen zoons. Ze wordt aangemeld door de h.a. 

met vermoedens van een stemmingsstoornis en veel onverklaarbare lichamelijke 

klachten. 

• Erg somber, ligt de hele dag op de bank, heeft overal pijn. 

• Woont bij oudste zoon, zijn vrouw en 2 kinderen in. Zoon schakelt de h.a. in, maakt 

zich zorgen om haar, claimt hem steeds meer en kan nu opeens niet meer alleen 

boodschappen doen wat voorheen geen probleem was. 

 

• Relatie met schoondochter waar ze bij in woont is gespannen. Schoondochter wil niet 

dat zij zich bemoeit met de opvoeding. Conflict met schoondochter is geëscaleerd 

omdat pte de kinderen een boterham heeft gegeven voor het eten. 

• Ze merkt dat zoon afstandelijker is geworden, ze voelt zich de laatste tijd ‘teveel’ 

• Pte voelt zich ongelukkig en eenzaam, mist het land van herkomst de laatste tijd heel 

erg, wil niet meer in NL zijn. 



Toolkit 

Levenslijn 

Genogram van de grootfamilie 

CFI Cultural Formulation interview 



Genogram 
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Vriende

n 

 

 

 

  

familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community georiënteerd 

Kerngezin in context 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie georiënteerd 

gezin 

 

 

 

Fam II 

Fam I 

Vrienden 

 

 

 

 

 gezin 



 

Vriende

n 

 

 

 

 

 

Familie daar 

Kerngezin migrant in context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onzekerheid over 

rechten en plichten …. 

 

Onuitvoerbaarheid 

rechten en plichten…. 

             Familie 

hier 

gezin 



 

Diversiteit in de opvoeding 

Hoe: proximale/distale opvoeding; gerichtheid op 
individualiteit versus community, geleidelijke 
overgangen naar volgende fase  of abrupte 
overgangen (vaak met rituelen),  

Wie voeden er op (kern gezin, extended family, 
maatschappij; hechting/beschermjas) 

Waartoe: je ontwikkelt cultuurspecifieke emoties, 
kerncognities, uitingen van distress,  

 Leidend tot gedrag waardoor je behoort bij en 
zinvol bent voor de groep die je opvoedde. 
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Levenslijn 
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CFI 
CFI  Cultural Formulation Interview 

 

• Het CFI is een leidraad voor een gesprek met de patiënt over zijn 

belevingswereld, zijn achtergrond en context. Het stelt de patiënt, zijn 

vraag, ervaringen en kracht centraal en sluit hierdoor aan bij de 

herstelgerichte zorg. 

• Het CFI is ontwikkeld voor de eerste fase van de intake en toepasbaar bij 

alle patiënten, ongeacht hun achtergrond of herkomst. 

• Het CFI bestaat uit zestien open vragen, maar voor verschillende 

onderwerpen en groepen zijn uitbreidingsmodules beschikbaar.  

• Bij verschillende zorgbedrijven van de Parnassia is het CFI onderdeel van 

de intake van elke patiënt. 

 

https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel 
 

 

 

 

 

 





Vervolg CASUS 

 

• Uit de intake en vragen uit het  CFI komt o.a. naar voren dat in Irak 

een oudere vrouw heel erg wordt gerespecteerd en een hele 

belangrijke status heeft als ‘wijze vrouw’.  Zij voelt zich in het gezin 

van haar zoon niet erkent en niet belangrijk ‘toen ze jong waren was 

ik goed als oppas’, maar als ik nu help met de opvoeding, mag ik me 

er niet mee bemoeien’. 

 

• Behandelbeleid: 

• IPT om depressieve klachten te verminderen.  

• Systeemgesprekken a.d.h.v. genogram 

 



Module behandelaar/ patientrelatie 

  In tweetallen oefenen met  het  CFI 

 

1.  Hoe voelde u zich in het contact met de patiënt? Hebben culturele 

overeenkomsten 

of verschillen invloed gehad op die relatie? Zo ja, hoe? 

 

2.  Als u een tolk gebruikt heeft, hoe heeft de aanwezigheid van de tolk of zijn / 

haar manier van vertalen dan de relatie of de communicatie met de patiënt 

en de informatie die u kreeg beïnvloed? 

 

3.  Hoe hebben de culturele achtergrond, de identiteit, de huidige levenssituatie, 

en/of de sociale omgeving van de patiënt uw begrip van zijn of haar problemen 

en uw diagnosestelling beïnvloed? 

 

4.  Heeft de ontmoeting met de patiënt uw eerdere ideeën over de culturele 

achtergrond 

of de identiteit van deze patiënt bevestigd of juist in twijfel getrokken? 

Hoe is dat gegaan? 
 

 

 

 

 

 
• https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel 

 



Mening 

Bron: Ost trifft West , Yang Liu 



Emoties 

Bron: Ost trifft West , Yang Liu 



Woede 

Bron: Ost trifft West , Yang Liu 



 

Mijn PG Portaal 

• Cultuursensitieve richtlijnen 

• Oudere migranten 

• Gesprekslijst mantelzorgers oudere migranten met dementie (met handleiding) 

• Cognitieve screeningstest voor Surinaams-Hindostaanse ouderen 

• Signaleren, Grenzeloos dementie herkennen (Alzheimer Nederland, informatieve video's in Nederlands, Turks, 

Arabisch en Berber) 

• Intercultureel addendum bij de MDR Angststoornissen  

(2008, MIKADO ism Trimbos Instituut) met samenvattingskaart 

• Intercultureel addendum MDR Depressie  

(2012, MIKADO ism Trimbos Instituut) met samenvattingskaart 

• Cultuursensitief addendum bij de MDR Schizofrenie  

(2015, Trimbos Instituut) met samenvattingskaart  

• Algemene richtlijn cultureel competente zorg  

(auteur: Samrad Ghane, 2016); 

• Richtlijnen voor faire, migratie- en cultuursensitief (psycho)diagnostisch onderzoek  

(auteur: Victor Kouratovksy, 2016) 

• Handreiking diagnostiek en behandeling volwassen vluchtelingen en asielzoekers  

(auteur: Hugo Konz, 2017). 

• Richtlijnen omgaan met bovennatuurlijke verklaringen  

(auteur: Samrad Ghane, 2017) 

• In ontwikkeling is de Generieke module Diversiteit verwacht in 2017 (website Kwaliteitsontwikkeling GGZ). 

Daarnaast is er een wegwijzer interculturele diagnostiek en behandeling bij mensen met een psychose (2013) 

ontwikkeld door kenniscentrum MIKADO in samenwerking met het kenniscentrum Phrenos. 

 

Tools 

http://www.intercultureelvakmanschap.nl/
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Gesprekslijst mantelzorgers van ouderen met dementie - Pharos.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Handleiding gesprekslijst mantelzorgers van ouderen met dementie - Pharos.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Laurens CST 2006 7362.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Laurens CST 2006 7362.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Laurens CST 2006 7362.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Laurens CST 2006 7362.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Laurens CST 2006 7362.pdf
http://signaleren.alzheimer-nederland.nl/
http://www.mikadonet.nl/publicatiedetail.php?id=100
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Samenvattingskaart intercultureel addendum MDR angststoornissen.docx
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Intercultureel Addendum Depressie 2012 9012.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Samenvattingskaart intercultureel addendum MDR depressie.docx
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/AF1393 Cultuursensitief Addendumbij de Multidisciplinaire Richtlijn %28MDR%29 Schizofrenie_Binnenwerk_Web.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Samenvattingskaart intercultureel addendum MDR Schizofrenie.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Algemene richtlijnen cultureel competente zorg.docx
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen voor fair%2c cultuur- en migratiesensitief %28psycho%29diagnostisch onderzoek compleet mei2016.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Handreiking diagnostiek en behandeling bij volwassen asielzoekers en vluchtelingen versie jan 2017.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Richtlijnen omgaan met bovennatuurlijke verklaringen.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Paginas/Generieke-module-Diversiteit.aspx
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Een open geest met andere ogen.pdf
https://parnassiagroep.sharepoint.com/sites/medewerkersportaal/Intercultureel/Gedeelde  documenten/Een open geest met andere ogen.pdf


Vragen? 

 

 

Dank voor uw aandacht! 
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