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Suïcidaliteit is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid met enorme gevolgen voor 

het individu en de maatschappij. Sommige etnische groepen hebben een verhoogd risico op 

suïcidaal gedrag. Naast een verhoogd risico op suïcidaal gedrag is het zorggebruik onder 

etnische minderheden laag. Mede door deze verminderde toegang tot zorg worden etnische 

minderheden gezien als kwetsbare groep. Suïcidepreventie onder etnische minderheden krijgt 

daarom in veel landen prioriteit bij nationaal suïcidepreventie beleid. 

In de literatuur worden Turkse migranten in Europa geïdentificeerd als een risicogroep 

voor suïcide. In vergelijking met de autochtone bevolking heeft deze groep een verhoogd risico 

op suïcidaal gedrag. Tevens is er internationaal consistentie te zien ten aanzien van de 

epidemiologie, want ook in Turkije bestaat er een hoog risico op suïcidaal gedrag onder 

sommige groepen in de bevolking. Er is dus mogelijk sprake van een wisselwerking tussen 

sociaal-culturele factoren, zoals migratiegeschiedenis, gender gerelateerde factoren zoals eer 

gerelateerd geweld (bijvoorbeeld autonomiebeperkingen bij vrouwen), en psychologische 

factoren, zoals hopeloosheid, die zorgen voor een verhoogd risico op suïcidaal gedrag bij 

Turkse migranten. 

Onlangs is aangetoond dat e-health interventies effectief zijn in het behandelen van 

suïcidale gedachten en dat een online setting geschikt is om deze gedachten aan te pakken. Op 

dit moment is er echter nog geen bewijs voor de haalbaarheid en effectiviteit om  specifieke 

etnische groepen ook online te behandelen met dergelijke interventies. Het is dus van belang 

om verder te onderzoeken of het huidige aanbod van psychologische interventies voor 

migranten en etnische minderheden kan worden verbeterd. Specifiek wordt onderzocht of het 

implementeren van e-health interventies en of cultureel aangepaste e-health interventies 

haalbare en effectieve opties zijn om suïcidale gedachten bij etnische minderheden te 

behandelen. Vanwege een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek is het doel van dit 

proefschrift om meer inzicht te verschaffen in de sociaal-culturele risicofactoren en kenmerken 



van suïcidaal gedrag bij Turkse migranten in Europa. In het proefschrift wordt ook de 

toepasbaarheid van cultureel relevante e-health interventies voor Turkse migranten met 

suïcidale gedachten onderzocht. 

In Hoofdstuk 2 van het proefschrift is de impact van stigma voor psychische 

aandoeningen onder Turkse migranten in Nederland en Engeland beschreven. Dit werd gedaan 

door de verschillen in stigma voor veel voorkomende psychische aandoeningen tussen etnische 

minderheden en de autochtone bevolking te onderzoeken. Hierbij werden modererende effecten 

onderzocht zoals etniciteit, de kwaliteit van de studies en type stigma-uitkomsten (vignet versus 

zelfrapportage). De resultaten laten zien dat er meer stigma's zijn voor veelvoorkomende 

psychische aandoeningen onder etnische minderheden in vergelijking met de autochtone 

bevolking. Er was een mogelijk modererend effect van studies met een hoog risico op bias, 

maar er werden geen modererende effecten gevonden voor etniciteit of type stigma-uitkomsten 

in een multivariate analyse. 

De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn gericht op het onderzoeken van de culturele en 

psychosociale kenmerken die de kans op suïcidaliteit vergroten (zoals sociaal-demografische 

factoren of psychische aandoeningen) en precipiterende factoren (zoals waargenomen oorzaken 

of huiselijk geweld) voor suïcidaal gedrag onder Turkse populaties in Europa en in Turkije. 

In hoofdstuk 3 werd de relatie tussen acculturatie en suïcidale gedachten bij Turkse 

migranten in Nederland cross-sectioneel onderzocht. Het mediërende effect van hopeloosheid 

en het modererende effect van veilige hechting werden tevens onderzocht. Actievere deelname 

aan het sociale leven binnen de Nederlandse samenleving werd geassocieerd met minder 

hopeloosheid en minder suïcidale gedachten. Een sterker behoud van de cultuur van oorsprong 

werd geassocieerd met meer hopeloosheid en meer suïcide gedachten. Vooral onder individuen 

met minder veilige hechtingsstijlen, was meer deelname aan het sociale leven binnen de 

Nederlandse samenleving geassocieerd met minder suïcidale gedachten. 



In hoofdstuk 4 wordt de culturele betekenis van suïcide onderzocht door middel van 

focusgroepen en individuele interviews met zowel leken als professionals die de Turks 

sprekende bevolking in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) vertegenwoordigen. Er 

waren meer overeenkomsten dan verschillen in de verhalen afkomstig uit beide landen. Het 

idee niet te voldoen aan verantwoordelijkheden voor familie en de gemeenschap was een 

centraal onderdeel van de belangrijkste stressoren (acculturatie, transformatie in het 

familiesysteem), wat door professionals werd geassocieerd met een grotere kans op suïcidaal 

gedrag. In het hulpzoekproces voor suïcidaliteit werden gevoelens van schaamte (een slechte 

uitstraling op het familie) en het stigma geassocieerd met suïcide, geïdentificeerd als 

belangrijke barrières. Deze barrières belemmeren de Turkse migranten om hulp te zoeken bij 

hun informele (bijvoorbeeld vrienden en familie) en formele (bijvoorbeeld de huisarts) zorg. 

In hoofdstuk 5 worden precipiterende factoren en kenmerken onderzocht behorende bij 

suïcide en pogingen tot suïcide onder Turkse vrouwen in Turkije en Europa. Er waren meer 

overeenkomsten dan verschillen in kenmerken en belangrijke factoren die samenhangen met  

suïcidaal gedrag tussen Turkse vrouwen in Turkije en Turkse migrantenvrouwen in Europa. De 

resultaten benadrukken de aanwezigheid van psychische aandoeningen, met name depressie, en 

de culturele continuïteit van psychosociale risicofactoren zoals het patriarchaat en gender-

gerelateerde factoren (bijvoorbeeld huiselijk geweld en autonomiebeperkingen) die leiden tot 

een verhoogd risico op suïcide en poging tot suïcide onder Turkse vrouwen in verschillende 

contexten. 

De hoofdstukken 6 en 7 richten zich op een pilot randomized controlled trial (RCT) 

waarin de haalbaarheid en indicaties voor de effectiviteit van een begeleide e-health interventie 

voor Turkse migranten met suïcidale gedachten werd onderzocht in Nederland en het VK. De 

interventie is gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie. Het werd vervolgens 

cultureel aangepast voor de Turkse migranten in het VK en Nederland op basis van 



focusgroepen en persoonlijke interviews met leden van de gemeenschap en professionals die 

met de gemeenschap werken. Het onderzoeksprotocol wordt beschreven in hoofdstuk 6. In 

hoofdstuk 7 worden de resultaten beschreven van een pilot RCT. In de RCT werden na de e-

health interventie geen betere gezondheidsresultaten gevonden voor de interventiegroep in 

vergelijking met de controlegroep. In beide groepen was er een afname van suïcide gedachten, 

depressie en hopeloosheid, maar geen afname van zorgen en kwaliteit van leven. De lage scores 

op bruikbaarheid van de interventie wezen op de implementatieproblemen, waardoor de 

bruikbaarheid in het dagelijks leven van de doelpopulatie nog onduidelijk is. 

Wel werd de cultureel aangepaste inhoud door de meerderheid van de deelnemers 

beschouwd als relevant, passend en acceptabel. De deelnemers met milde suïcidegedachten 

vonden dat de interventie niet aansloot om een aantal redenen: 1) de nadruk van de interventie 

lag op suïcidale gedachten en 2) vanwege de oververtegenwoordiging van traditionele Turkse 

culturele waarden, zoals eer, in de inhoud van de interventie. Een positief punt van het 

onderzoek was dat het veiligheidsprotocol niet geactiveerd hoefde te worden, ondanks het risico 

op suïcide tijdens het onderzoek. De tijdens het onderzoek geïdentificeerde belemmeringen, 

zoals zich niet verbonden voelen met de interventie, suggereert dat een aantal verbeteringen 

met name in de opzet van het onderzoek en met de interventie zelf kunnen worden aangebracht 

voordat wordt overgegaan op verder effectenonderzoek.  

 


