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Deze presentatie

• Culturele competenties

• Bloeddruk controle en etniciteit

• Cultuur sensitieve aanpak Afro-Sur. & Ghanese patiënten



Relevantie aandacht voor etniciteit in zorg

• Diversiteit bevokingsopbouw NL (CBS, 2021)

• 2.5 miljoen (14%) inwoners niet Nederlandse herkomst (in buitenland geboren)

• daarvan 1,6 miljoen (2/3 deel) buiten Europese herkomst

• 2 miljoen in NL geboren inwoners kind van migrant (1 of 2 in buitenland geboren ouders)

• veruit grootste deel buiten Europese herkomst

• Verhoogd risico chronische ziekten

• Richtlijnen: beperkte aandacht

• Discussie: laveren tussen generieke en cultureel specifieke aanpak?



Culturele competenties

Welke competenties moet je als zorgverlener 
bezitten om adequate zorg te verlenen aan 

een etnisch diverse patiëntenpopulatie?



Culturele competenties

Kennis, attitude, vaardigheden
• Kennis

– epidemiologische verschillen (diagnose)

– verschillen in behandeling

– wettelijke regels en juridische procedures

• Bewust zijn
– sociale context waarin bepaalde etnische groepen leven

– hoe culturele achtergrond gedrag kan beïnvloeden

– (eigen) vooroordelen, stereotypen

• In staat zijn
– informatie over te brengen

– flexibel en creatief in te spelen op nieuwe situaties



Etnische verschillen

Hypertensie

• Prevalentie

• Bewust zijn

• In behandeling

• Goed ingesteld



Oorzaken van verschillen (bloeddruk)

▪ Nature: gevoeligheid voor zout, medicatie

▪ Nurture: leefstijlgedrag

therapietrouw



Oorzaken van verschillen (bloeddruk)

▪ Nature: gevoeligheid voor zout, medicatie

▪ Nurture: leefstijlgedrag

therapietrouw

• “Failure to take prescribed medicine for chronic diseases is a massive, world-

wide problem (WHO)”

• Therapietrouw chronische ziekten max. 50% (lager migrantengroepen)

• Verbetering therapietrouw effectiever dan uitbreiding medicatie

World Health Organization (2003): ‘Adherence to long-term therapies: evidence for action’



Matige therapietrouw herkenbaar?



Cultureel sensitieve aanpak?

Studie naar optimaliseren
hypertensiezorg voor Afro-

Surinaamse en Ghanese
patiënten met hoge

bloeddruk



‘Shared view’ 

Overeenstemming tussen arts en patiënt over de oorzaak en 

behandeling van de ziekte is een belangrijke voorspeller voor 

therapietrouw (Harmsen et. al, BJGP, 2005)

‘Explanatory Models’ (Arthur Kleinman)

Disease (medisch concept) versus Illness (beleving)



Patiëntenperspectief

‘Explanatory Model’: verklaring voor vijf aspecten van ziekte:

1. Omschrijving (‘wat is het volgens u?’)

2. Ontstaansmechanisme (‘hoe ontstaan?’ ‘waarom bij u?’)

3. Symptomen (‘klachten/ invloed op leven uzelf-anderen?’)

4. Ernst (‘wat baart u de meeste zorgen?’)

5. Aangewezen behandeling (‘welke behandeling nodig?’)



Wie past dit al toe in de dagelijkse praktijk?



Patiëntenperspectief hypertensie (resultaat studie)

Ad 1. Hypertensie heel abstract

Ad 2. Oorzaken: stress, voeding, klimaat (a.g.v. migratie)

Ad 3. Invloed dagelijks leven: symptomen (indicator bd)

Ad 4. Veel zorgen over ernstige gevolgen (acuut - bd)

Ad 5. Behandeling: eigen invulling



Omschrijving

‘Ik weet het niet… de bloedsomloop in je organen die gaat 

anders, het werkt anders, het is verkeerd.’

[Surinaamse man]



Ontstaansmechanisme

‘I am bombed in stress: I have my brother's children in Ghana… my brother died. 

I have to maintain them… our culture is different you know?

But also: Nederland, tax, the belastingkantoor!

That's why most of we blacks have more high blood pressure than white people’

[Ghanese man]



Symptomen/ beïnvloeding leven

‘‘I get headache and pain in my leg. Sometimes I feel very 

weak, you know. Very…very tired.

When I feel this, I lay down sometime, sit quiet, you know. 

I try to not lead myself into stress’. 

[Ghanese vrouw]



Ernst

‘Het zit altijd in je achterhoofd, en als ik pieker, dan gaat ‘t 

weer omhoog’

(I: Waar bent u bang voor?)

‘Om dood te gaan (lacht…) sorry. 

Dat je …eh, misschien val je zomaar dood neer.’

[Surinaamse vrouw]



Migratie- en cultuur gerelateerd (dieetgewoonten)

“gewoon Surinaamse huismedicijntjes gebruik ik en dan daalt het veel 

beter dan met die tabletten. Ik ken mijn lichaam en weet wat het nodig 

heeft. Nu ik veel rook eet ik gewoon meer bleekselderij en komkommer; 

ik houd het zelf onder controle”

[Surinaamse vrouw] 

bossopropo, niem, papayablad

redikatoen, kokosbast, bita, etc

Aangewezen behandeling & reden afwijken voorschrift



Aangewezen behandeling & reden afwijken voorschrift

Migratie- en cultuur gerelateerd (oorzaak)

“Je hebt echt een relaxed leven daar in Suriname ... dus 

daar heb ik de pillen niet nodig.”

[Surinaamse man]



Leefstijl

Percepties ziekte
➢ Nauwelijks verband leefstijl – hypertensie

Migratie- en cultuur gerelateerd

➢ cultuurgebonden normen/ leefgewoonten (voeding/ bewegen/ overgewicht)

“Westers advies sluit niet aan”



‘We Ashanti people don’t know how to swim 

or how to ride bicycle’

of:

‘You know, we Ghanaians we .. we like fat people.

advies bewegen/ afvallen



advies zoutbeperking

Surinaamse zoutrijke voeding
• Zoutvlees, bakkeljouw, smokey kip, zuurgoed …

Minder zout maar dan wél zoutvervangers
• Ketjap, maggiblokjes/bouillon, aromat, adjinomoto(=msg) …etc



Hoe leefstijl op een cultuur sensitieve wijze beïnvloeden?



Cultuursensitief voorlichtingsmateriaal



Aansluiten bij doelgroep



Cultureel sensitieve interventie 1e lijnszorg

Instrumenten
➢ raamwerk gespreksvoering

➢ cultuurspecifiek voorlichtingsmateriaal

➢ achtergrondinformatie over patiënten perspectief

➢ buurtinitiatieven Ghan + Sur patiënten (gezonde leefstijl) 

Training culturele competenties



Raamwerk gespreksvoering

Beune E, Tijdschrift voor praktijkondersteuning, december 2013, nr 6

‘Explanatory Models’



Culturally Appropriate Hypertension Education (CAHE) 
Intervention - Trial

Adjusted diff* -1.7 (-6.1, 2.6),P = 0.44 Adjusted diff* -3.0 (-5.7, -0.3), P = 0.03 Adjusted diff* 0.34 (0.12, 0.55), P=0.003

.Beune E, et al., PLOS One. 2014



Samenvattend

Nederlanders met niet-Westerse achtergrond hebben een verhoogd risico 
op chronische ziekten

Culturele competenties veelzijdig
- Kennis – Attitude – Vaardigheden → Medisch - Sociale en culturele context – Communicatief

Patiëntperspectief verschilt van biomedisch perspectief
- Gevolgen voor onderling begrip patiënt-zorgverlener / therapietrouw

Cultuursensitieve aanpak gunstig effect op klinische uitkomstmaten



Wat zou u vooral willen veranderen in uw praktijk van zorgverlening?



Dank voor uw aandacht

Werkboekje hypertensie http://www.rod-am.eu/information-material/

Gespreksmodel https://www.henw.org/artikelen/praktijkondersteuning-en-hypertensie

Proefschriften: 
• Erik Beune: Ontwikkeling & Evaluatie cultuur-sensitieve hypertensie interventie: 

https://pure.uva.nl/ws/files/1478354/77657_Thesis_EJAJBeune_2010.pdf

• Jennita Meinema: Cursus cultuur-sensitieve hypertensie interventie: 
https://pure.uva.nl/ws/files/53736950/Front_matter.pdf

HELIUS en RODAM studies
• Epidemiologie etniciteit, migratie & gezondheid

Contact: e.j.beune@amsterdamumc.nl

http://www.rod-am.eu/information-material/
https://www.henw.org/artikelen/praktijkondersteuning-en-hypertensie
https://pure.uva.nl/ws/files/1478354/77657_Thesis_EJAJBeune_2010.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/53736950/Front_matter.pdf
mailto:e.j.beune@amsterdamumc.nl
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