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Editoriaal
Werken tussen werelden
Lucia De Haene, Ilse Derluyn, Orhan Agirdag (red.)1

In westerse, multi-etnische samenlevingen neemt de aandacht voor de interculturalisering van
psychosociale hulpverlening sterk toe. Werken met cliëntsystemen die behoren tot minderheidsgroepen, stelt hulpverleners voor uitdagingen in het omgaan met culturele differentie in
de zorgrelatie, in het verzekeren van adequate interculturele communicatie, het ontwikkelen
van valide diagnostische beeldvorming, en het vormgeven aan cultuursensitieve interventies.
In onze actuele context wijzen de drempels in de toegang tot hulpverlening en de verlaagde
zorgparticipatie van minderheidsgroepen (bv. Bodvin, Verschueren, De Haene, & Struyf, 2017;
de Jong, 2010; Ellis, Lincoln, Charney, Ford-Paz, Benson, & Strunin, 2010) eveneens op het
belang van een inzet op de culturele responsiviteit en reflexiviteit van hulpverleningspraktijken en -instituties voor het bevorderen van adequate interculturele zorg (Bhui, Warfa, Edonya,
McKenzie, & Bugra, 2007).

In een context van migratie en diaspora wordt die culturele betekeniswereld de arena van
processen van culturele verandering en hybridisering. Daarin geven individuen, gezinnen en
gemeenschappen actief vorm aan culturele identificaties in het negotiëren tussen culturele
verandering en culturele continuïteit. Niet zelden vormt de hulpverleningsrelatie zelf een actief forum voor dat dynamische proces van creolisering of de ontwikkeling van meervoudige
culturele identificaties. Aandacht voor de rol van cultuur betreft dus niet alleen een begrip van
de culturele betekeniswereld en gedragspatronen in de uitdrukking en interpretatie van de
probleemervaring, maar ook een exploratie van de manier waarop kinderen, jongeren en gezinnen meervoudige culturele identificaties dynamisch vormgeven en anders gaan mobiliseren
in verschillende contexten.
Met deze nadruk op het situeren van cultuur in de context van migratie komt ook de aandacht voor de bredere sociale, maatschappelijke context waarin kinderen en gezinnen uit minTOKK 43 • 03-04-2018
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Culturele kennissystemen en handelingspatronen, als centrale dragers van betekenis en identiteit van individuen binnen hun sociale weefsel, geven mee vorm aan de ervaring en het verloop van ontwikkelings- en opvoedingsvragen, van verstoorde ontwikkeling of problematische
opvoedingssituaties (De Haene & Derluyn, 2015). De uitdrukking en interpretatie van opvoedings- en ontwikkelingsvragen worden mee beïnvloed door de sociale en culturele betekeniswereld van individuen, in vormen van symptoomexpressie en symptoominterpretatie en
in copingstrategieën om hulpbronnen te mobiliseren (Kirmayer, Rousseau, & Guzder, 2014).
Ook opvattingen over adequate therapeutische interventies en over de effectiviteit van die interventies vormen de spiegel van culturele noties van zelf en wereld (Kirmayer, 2012a). Die rol
van cultuur, die rijk gedocumenteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek, impliceert geen
ontkenning van universele of biologische factoren in de ontwikkeling en outcome van ontwikkelings-, gedrags- of opvoedingsproblemen: vanuit de vraag naar de rol van cultuur exploreren
we hoe die ervaringen van verstoorde ontwikkeling, als breuklijnen in de levensloop, culturele
kennis- en interpretatiekaders mobiliseren en door de betrokkenen aangewend worden om betekenis te geven aan die probleemervaring of pathologie. Culturele betekeniskaders spelen een
centrale rol in hoe individuen en gemeenschappen op een dynamische, actieve wijze betekenis
geven aan en omgaan met psychopathologie en ontwikkelings- of opvoedingsvragen.

Editoriaal

132

derheidsgroepen dit dynamische vormgeven aan hun culturele betekeniswereld ontwikkelen.
Gezinnen uit minderheidsgroepen leven vaak in condities van sociaaleconomische exclusie
en achterstelling. Daarnaast toont onze multi-etnische samenleving een toename van polarisering, discriminatie en stereotypering, waarbij steeds vaker religieuze parameters een belangrijke bron van sociale exclusie vormen (Rousseau, Jamil, Bhui, & Boudjarane, 2013).
Die condities van maatschappelijke ongelijkheid beïnvloeden op een multipele wijze het proces van interculturele hulpverlening. Migratiespecifieke factoren zoals discriminatie of deprivatie vormen belangrijke predictoren van de ontwikkeling van psychosociale problemen in
migrantengemeenschappen (Agirdag, 2017; Samari, Alcala, & Shariz, 2018). Voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen geldt dat die stressoren zich enten op een geschiedenis van traumatisering, en zo ervaren kunnen worden als een herhaling van het maatschappelijk onrecht
in het thuisland (De Haene, Rousseau, Kevers, Deruddere, & Rober, 2018). Verder kunnen
culturele identificaties gericht op culturele continuïteit in gezins- of gemeenschapsrelaties een
bron van cohesie en verzet vormen in het omgaan met ervaringen van exclusie in de gastsamenleving (Hassan, Rousseau, & Moreau, 2013; Mir, 2011). Die reactieve identiteitsmobilisatie kan ontwikkelen in praktijken van ouderlijk sanctioneren, religieuze identificaties of
genderrolpatronen. Deze processen nopen in de context van de hulpverleningspraktijk tot een
sensitieve exploratie van die culturele uitdrukkingsvormen in relatie tot persoonlijke geschiedenis en maatschappelijke context (Kevers, Rober, & De Haene, 2017; Rousseau, Ferradji,
Mekki-Berrada, & Jamil, 2013).
Samengevat impliceert de rol van maatschappelijke condities het belang van aandacht voor
de wijze waarop de ontwikkeling van en het omgaan met psychosociale of ontwikkelingsproblemen de spiegel vormen van bredere sociale condities van ongelijkheid (Corneau & Sergiopoulos, 2012). Daarmee krijgt interculturele hulpverlening een specifieke maatschappelijke
inzet: hulpverleningsrelaties vormen niet enkel trajecten van het exploreren en ondersteunen
van persoonlijke processen van probleemervaringen en herstel, maar verbreden die individualiserende focus naar een expliciete oriëntatie op het hanteren van hoe die probleemervaringen
wezenlijk ingebed zijn in een bredere sociale context. Voorbij een loutere focus op individuele
of relationele vragen worden vanuit dat perspectief hulpvragen van cliëntsystemen uit minderheidsgroepen ook altijd begrepen als de uitdrukking van de vraag naar het omgaan met
maatschappelijke condities van ongelijkheid. Voorbij de muren van de hulpverleningscontext
worden zorgtrajecten vanuit dat perspectief mee ingeschreven in het maatschappelijke weefsel, door het inbrengen van sociale condities in beeldvorming, in het bespreekbaar maken van
impliciete praktijken van uitsluiting in de dagelijkse contexten van school en gemeenschap, of
in het uitbouwen van interventies in die maatschappelijke contexten zelf.
Die verbreding van een focus op de culturele betekeniswereld naar een aandacht voor de rol van
maatschappelijke posities en ongelijkheid in de ervaring, de uitdrukking, en het verloop van
psychosociale problemen heeft verregaande implicaties voor de interculturele hulpverleningsrelatie zelf. De hulpverleningsrelatie vormt een microkosmos waarin bredere maatschappelijke
processen minstens impliciet mee in de hulpverleningsruimte aanwezig zijn (Rousseau, Nadeau, & Measham, 2008). En voor die hulpverleningscontexten waarin de hulpverlener deel
is van meerderheidsgroepen, representeert de hulpverleningsrelatie de interactie en machtsongelijkheid tussen minderheid en meerderheid in het bredere sociale weefsel. Postkoloniale perspectieven nodigen daarbij uit om in hulpverleningspraktijken sensitief te zijn voor de wijze
waarop het veronachtzamen van die spiegel van de sociale wereld kan leiden tot eurocentrisme
of impliciete universaliteitsclaims in het diagnostische en hulpverlenende handelen, waarin de
validiteit van divergente kennis- en geloofssystemen miskend wordt en zo de bredere maatschappelijke ongelijkheid bestendigt.
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De recente notie van culturele reflexiviteit drukt die aandacht voor de hulpverleningsrelatie
als microkosmos uit (Kirmayer, 2012b; Krause, 2012). Die notie richt de blik op cultuur in de
persoon en in het instituut van de hulpverlener zelf: waardeopvattingen van de hulpverlener,
het diagnostische instrumentarium, gehanteerde theoretische perspectieven, een zorgpraktijk
die gekenmerkt wordt door een oriëntatie op standaardisering en calculeerbaarheid, of informele regels rond gedrag en houding in de professionele relatie worden expliciet geduid als
uitdrukking van een specifieke, westerse leefwereld (Guzder & Rousseau, 2010). Vanuit dat
perspectief begrijpt de hulpverlener zichzelf als primordiaal instrument in de interculturele
ontmoeting vanuit een continue reflectie op de dynamische, interactieve processen van culturele differentie in de hulpverleningsrelatie, de rol van de eigen culturele positionering en
hoe die een rol kan spelen in stereotypering en vooroordeel, en een empathisch, respectvol
invoegen in de unieke betekenisgeving door cliënten in relatie tot hun culturele en maatschappelijke weefsel.
De bijdragen in dit themanummer belichten die meervoudige inzet van interculturele hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die behoren tot minderheidsgroepen. Het
geheel van bijdragen reflecteert de verweven dimensies van de exploratie van de rol van
de culturele betekeniswereld van cliëntsystemen uit minderheidsgroepen in diagnostische
beeldvorming en het mobiliseren van coping, de aandacht voor actuele migratie- en diasporagerelateerde dynamieken van maatschappelijke ongelijkheid in de actuele levenscontexten
(van school, buurt, sociale participatie) van betrokkenen en de manier waarop die de ervaring, uitdrukking en coping met de probleemervaring mee vormgeven, en de sensitiviteit
voor de aard van de hulpverleningsrelatie als spiegel van bredere maatschappelijke sociale
verhoudingen en daarmee voor de rol van de hulpverleningsrelatie of het bestendigen of
ombuigen van ongelijkheid. Het geheel van bijdragen belicht diagnostische beeldvorming,
preventieve en curatieve psychosociale interventie in doelgroepen van zowel kinderen uit
minderheidsgroepen in brede zin als vluchtelingenkinderen met een geschiedenis van collectief geweld en vlucht. Daarbij wordt de aandacht gericht op diverse zorgdomeinen van
leerlingbegeleiding, geestelijke gezondheidszorg, vluchtelingenonthaal en zorg op school.
Zo beoogt het themanummer niet louter een weergave van een diversiteit aan praktijken
van interculturalisering van zorg: het geheel van bijdragen belicht de meervoudige inzet van
transculturele zorg, de complexiteit die deel wordt van de hulpverleningsrelatie vanuit de
aandacht voor culturele betekeniswereld, migratie, maatschappelijke stressoren en ongelijkheid, en hoe het vasthouden van die complexiteit zich vertaalt in multimodale of intersectorale praktijken van transculturele zorg.
Het themanummer bundelt drie bijdragen die het proces van transculturele diagnostiek betreffen. Elk van die bijdragen exploreert vanuit transcultureel perspectief een specifieke diagnostische vraagstelling, maar het belang van gecontextualiseerde, etnografische beeldvorming
waarin de aandacht uitgaat voor de particuliere culturele betekeniswereld in relatie tot de
gezins- en migratiegeschiedenis en maatschappelijke conditie, vormt een rode draad door die
drie reflecties aangaande transculturele diagnostiek.
Een eerste bijdrage biedt een reflectie op het proces van transculturele diagnostiek van cognitieve vaardigheden. Caroline Dejonghe, Nathalie Rummens en Marleen Van den Mooter
bieden een inkijk in het assessment van cognitieve vaardigheden bij kinderen en jongeren uit
minderheidsgroepen aan de hand van een casusanalyse. Via een gedetailleerde weergave van
het diagnostische proces van de cognitieve ontwikkeling van een Syrisch vluchtelingenkind
reflecteren de auteurs op criteria en operationalisering van faire diagnostiek, waarin zowel
vormen van culturele bias als de impact van migratie en trauma op de cognitieve vaardigheden
van het gevluchte kind mee in rekening worden gebracht.
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Ook een tweede bijdrage onderzoekt een proces van transculturele diagnostiek en focust op
de beeldvorming van verstoorde ontwikkeling bij vluchtelingenkinderen vanuit de specifieke
vraagstelling naar differentiaaldiagnostische aandachtspunten in de beeldvorming van ontwikkelingsstoornis, de gevolgen van ernstig trauma in de vroege kindontwikkeling en hun complexe interactie. Caroline Spaas en Jean Steyaert beschrijven het traject van beeldvorming
bij een vluchtelingenkind na aanmelding met een vraag naar evaluatie van autismespectrumstoornis. Vanuit de weergave van probleemverheldering, ontwikkelingsanamnese en observatie in diverse contexten formuleren de auteurs enkele centrale dimensies van contextualisering
in de diagnostiek van verstoorde ontwikkeling bij kinderen met een geschiedenis van collectief
geweld en vlucht, waarbij ze de aandacht richten op de rol van culturele betekenisgeving en op
de gevolgen van traumatisering in de kindontwikkeling en de ouder-kinddyade.
Een derde bijdrage focust op transculturele kinderpsychiatrische diagnostiek. Jakob Versteele
belicht het proces van culturele formulering in psychiatrische diagnostiek en richt daarbij
specifiek de aandacht op het gebruik van het Cultural Formulation Interview (CFI), alsook de
mogelijke inbedding ervan in culturele consultatie (‘cultural consultation’). Culturele formulering (en haar recentste operationalisering in het CFI in DSM-5) betreft een proces van beeldvorming complementair aan classificerende psychiatrische diagnostiek, gericht op het in kaart
brengen van de rol van cultuur, migratie en maatschappelijke stressoren in de ziekte-ervaring,
-expressie en -interpretatie, alsook processen van culturele differentie in de zorgrelatie. De bijdrage focust daarbij expliciet op het ontwikkelen van culturele formulering in kinderpsychiatrische diagnostiek en biedt een overzicht van literatuur waarin mogelijkheden en drempels in
implementatie worden gedocumenteerd.
Volgend op de bijdragen over transculturele diagnostische beeldvorming, belichten drie bijdragen modi van preventieve en curatieve transculturele zorg.
In zijn bijdrage over preventieve en curatieve ondersteuning van vluchtelingengezinnen in
diverse zorgcontexten belicht Patrick Meurs de rol van intervisie in het stem geven aan de
ontwikkelingsnoden van vluchtelingenkinderen. De auteur bespreekt processen van transgenerationele traumatransmissie en de impact van cumulatieve stress op gezinsrelaties bij vluchtelingen, om van daaruit te duiden hoe intervisie- en supervisieprocessen een dragend kader
kunnen vormen waarbinnen de impact van vlucht, verlies en trauma op de ontwikkeling van
het vluchtelingenkind duidelijk wordt. Hier vormt de kindontwikkeling de centrale interpunctie in het ondersteunen van vluchtelingengezinnen tijdens hun omgaan met de interactie
van traumatisering, culturele ontworteling en materiële, maatschappelijke stressoren. De auteur illustreert dat proces van supervisie in drie projecten en brengt van daaruit ook hommage
aan een inspirerende collega, Maïlys Dereymaeker, klinisch psychologe van de Dienst Vreemdelingenzaken en slachtoffer van de terroristische aanslag in Stockholm in april 2017.
Nele Deruddere, Nore Jans, Pandora Versteden en Lucia De Haene bespreken de recente ontwikkeling van collaboratieve zorg als methodiek in de uitbouw van toegankelijke interculturele
hulpverlening voor minderheidsgroepen. In collaboratieve zorgmodellen wordt de nadruk gelegd op interdisciplinaire, intersectorale samenwerking en worden laagdrempelige maatschappelijke settings ingezet als primaire zorgcontext waarin verschillende partners in dialoog gaan
over het traject van beeldvorming en interventie. De auteurs situeren de verdere operationalisering van dat collaboratieve zorgmodel naar de uitbouw van collaboratieve zorgnetwerken
op school als zorgaanbod voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen, en illustreren hoe de
centrale therapeutische principes van collaboratieve zorg vormkrijgen in een pilootproject.
In een laatste bijdrage over geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met een
psychiatrische kwetsbaarheid exploreert Winny Ang enkele centrale handvatten voor cultuurTOKK 43 • 03-04-2018
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sensitieve zorg, die telkens geïllustreerd worden in een casusreflectie. Deze bijdrage omschrijft
de cultureel-psychiatrische aandacht voor de rol van de culturele betekeniswereld in de ziekteervaring en verbreedt die focus naar de rol van identiteitsontwikkeling in relatie tot de gezinsmigratiegeschiedenis en bredere maatschappelijke interculturele relaties. Dat leidt tot een
reflectie over de inzet en aard van cultuursensitiviteit bij de hulpverlener, waarin de nadruk
komt te liggen op reflexiviteit en het dragen van meerstemmigheid.
We hopen dat dit geheel van bijdragen inkijk en inspiratie mag vormen in het ontwikkelen van
transculturele zorg vanuit haar meervoudige inzet op een werken tussen werelden: een werken
met werelden van culturele betekenisgeving in relatie tot migratie, diaspora en maatschappelijke conditie en een werken met de hulpverleningsrelatie als drager van de ontmoeting van
werelden en de mogelijkheid een gedeelde wereld te her-denken.
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