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DEPRESSIE EN ANGST BIJ MIGRANTEN IN NEDERLAND. 
Bevolkingsonderzoeken naar diagnose en risicofactoren.

Door de eeuwen heen is Nederland een immigratieland geweest voor mensen uit Europa en 
andere werelddelen. Nu zijn de grootste niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland de eerste- 
en tweede generatie immigranten uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 
de vier grote steden vormen zij tot een kwart van de bevolking. Migranten hebben een verhoogd 
risico op een stemmingsstoornis, zo is gebleken uit onderzoek. In toenemende mate maken 
patiënten met depressieve stoornis of angststoornis daarom gebruik van eerstelijns en tweedelijns 
psychiatrische zorg. Zij kunnen – in grote lijnen – de weg naar de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) even goed vinden als autochtone Nederlanders. De behandelaars in de GGZ, psychiaters, 
psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en andere disciplines, hebben soms wel moeite 
met de behandeling van patiënten uit deze bevolkingsgroepen. Ze vragen zich af of ze wel een 
goede diagnose kunnen stellen, want het is algemeen bekend dat cultuur de beleving van angst 
en depressie kleurt. Behandelaars zijn ook onzeker over de behandeling die ze aanbieden, omdat 
ze specifieke oorzakelijke factoren veronderstellen: Depressie bij migranten is het gevolg van 
sociaaleconomische problemen of van de stress van het leven tussen twee culturen – en daar 
zijn de reguliere behandelprogramma’s niet op gericht. In andere woorden, etniciteit is een 
obstakel in de GGZ. Maar kloppen deze aannames wel? Het onderzoek dat tot nu toe is gedaan 
geeft daarover geen uitsluitsel. Veel studies zijn gevalsbeschrijvingen, bestuderen heel selecte 
immigrantengroepen, beschrijven patiënten die al in behandeling zijn of zijn bevolkingsonderzoeken 
die niet aselect zijn. Lang niet altijd worden de resultaten afgezet tegen die van autochtonen met 
psychische problemen. Het algemene doel van dit proefschrift is te onderzoeken of depressie en 
angst in niet-westerse patiënten verschilt van depressie en angst in autochtone Nederlanders  
(Hoofdstuk 1). Als er crossculturele verschillen zijn, zal de  GGZ  programma’s moeten aanbieden 
voor specifieke etnische groepen. Als er vooral overeenkomsten zijn in de psychiatrische 
ziektebeelden van Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders, Surinaamse-Nederlanders 
en autochtone Nederlanders, dan kunnen behandelaars met meer vertrouwen de reguliere zorg 
aanbieden aan elk van deze patiëntengroepen. In de onderzoeken in dit proefschrift vergelijk ik 
het klinisch beeld en een aantal risicofactoren en beschermende factoren voor angst en depressie 
bij Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders, Surinaamse-Nederlanders en autochtone 
Nederlanders. Ik heb hiervoor data uit bevolkingsonderzoeken gebruikt die verzameld zijn door 
de GGD Amsterdam (Hoofdstuk 2-6 en 8), en de GGD’s van Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
(Hoofdstuk 7). 

Het eerste onderzoek (Hoofdstuk 2) had tot doel de prevalentie van angst en depressie vast te 
stellen in verschillende etnische bevolkingsgroepen in Amsterdam (N = 830). Daartoe werden 
gestructureerde diagnostische interviews in de moedertaal afgenomen bij een aselecte steekproef 
uit de bevolking. Turkse mannen en vrouwen en Marokkaanse mannen bleken vaker een 
angststoornis of depressieve stoornis te hebben dan autochtone Amsterdammers. Deze verschillen 
konden niet worden verklaard door sociaaleconomische verschillen tussen de bevolkingsgroepen. 
Met deze gegevens bestudeerden we vervolgens etnische verschillen in het symptoomprofiel 
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van depressie (Hoofdstuk 3). De resultaten toonden dat de depressiesymptomen, die we hadden 
geclusterd in vier domeinen, vergelijkbaar waren in alle bevolkingsgroepen. Wij vonden dus geen 
steun voor het idee dat niet-westerse migranten meer somatiseren of dat ze andere depressieve 
gedachten hebben. Ook bleek dat bij migranten en bij autochtone Nederlanders de ernst van 
de depressie op dezelfde wijze samenhangt met functionele beperkingen. Ook onderzochten 
we de aanname dat bij niet-westerse patiënten angststoornissen en depressieve stoornissen 
minder vaak voorkomen in ‘zuivere vorm’, maar dat angstsymptomen en depressiesymptomen 
vaker overlappen (Hoofdstuk 4). In de onderzoeksgroep rapporteerden Turks-Nederlandse en 
Marokkaans-Nederlandse respondenten vaker een gecombineerde angststoornis en depressieve 
stoornis, maar dit werd verklaard door de hoge prevalentie van depressie bij de Turkse immigranten 
en door een grotere ernst van de depressie bij de Marokkaanse immigranten. Ook de volgorde  
waarin de twee stoornissen ontstaan was gelijk in de verschillende etnische groepen: eerst begint 
de angststoornis, daarna komt de depressieve stoornis.

In het tweede deel van dit proefschrift beantwoord  ik de vraag of welbekende risicofactoren 
en beschermende factoren voor depressie en angst ook gelden voor niet-westerse migranten. In 
hoofdstuk 5 onderzochten we de samenhang met persoonlijkheid, middels het vijf factorenmodel 
van persoonlijkheid. Er bleek grote overeenkomst te zijn tussen de Turks-Nederlandse, Marokkaans-
Nederlandse en autochtoon Nederlandse respondenten: alle groepen toonden het bekende 
profiel van  veel neuroticisme, en weinig extraversie, altruïsme en consciëntieusheid. In hoofdstuk 
6 onderzochten we de samenhang tussen cardiovasculaire risicofactoren en angst en depressie. 
Uit onderzoek van de laatste jaren, waaronder prospectief onderzoek, is namelijk gebleken dat 
deze vaak samengaan, met name (abdominaal) overgewicht en depressie. In een uitgebreide 
steekproef uit de Amsterdamse bevolking (N = 1.183) vonden wij voor de meeste onderzochte 
cardiovasculaire risicofactoren geen verband met psychologische symptomen. Wel was er een 
samenhang tussen overgewicht en psychologische klachten bij autochtone Nederlandse vrouwen, 
maar niet bij autochtone mannen of bij respondenten van Turkse of Marokkaanse afkomst. 
Vervolgens onderzochten we het beschermend effect van ‘etnische dichtheid’ (Hoofdstuk 7). Uit 
onderzoek blijkt dat  mensen die wonen in buurten met veel medebewoners van dezelfde etnische 
achtergrond, minder psychische problemen hebben dan mensen die wonen in buurten waarin 
maar weinigen dezelfde etnische achtergrond hebben. Mogelijk speelt mee dat ze in buurten 
met een hoge etnische dichtheid meer sociale steun ontvangen of minder last hebben (of de last 
beter verdragen) van racisme. Wij hebben dit onderzocht met gegevens van de G4 Monitor (N = 
16.832), een schriftelijk bevolkingsonderzoek uitgevoerd door de GGD’s van de vier grote steden. 
In een multilevel model bekeken we voor iedere bevolkingsgroep of de etnische dichtheid van 
de buurten waarin ze woonden samenhing met psychisch welbevinden, rekening houdend  met 
sociaaleconomische kenmerken van de bewoners en van de wijken. Zowel bij de niet-westerse 
bevolkingsgroepen als bij de autochtone Nederlanders bleek etnische dichtheid niet van invloed 
op hun psychisch welbevinden. Het belangrijkste waren de individuele sociaaleconomische 
risicofactoren. Ten slotte onderzochten we de rol van religie bij depressie (Hoofdstuk 8). Religie 
kan een bron van steun zijn voor mensen die depressief zijn (positieve religieuze coping), of 
leiden tot angst voor straf, boosheid of geloofstwijfel (negatieve religieuze coping). De meeste 
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autochtone Amsterdammers zijn geseculariseerd of belijden het Christelijk geloof. De meerderheid 
van de Amsterdammers van Turkse en Marokkaanse afkomst is praktiserend Moslim. Surinaamse 
Amsterdammers zijn overwegend Christelijk, maar ook belijdend Hindoe en Moslim. Toch bleek 
dat in alle etnische groepen depressie samengaat met religieuze strijd. Het gevoel ‘verlaten te zijn 
door God’ hing het duidelijkst samen met depressie. Dit suggereert dat depressie door mensen 
ervaren wordt als een existentiële leegte, ongeacht hun religieuze achtergrond.

De hoofdlijn die naar voren komt uit alle onderzoeken in dit proefschrift is dat etniciteit géén 
belangrijke rol speelt in het klinisch beeld en de risicofactoren voor depressie en angst bij 
Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders en Surinaamse-Nederlanders. In de algemene 
discussie van het proefschrift (Hoofdstuk 9) bespreek ik hoe het komt dat etniciteit in feite 
teveel nadruk krijgt in de GGZ. Ik denk dat psychische gezondheidsproblemen (of problemen 
in de behandeling daarvan) soms worden toegeschreven aan problemen samenhangend met 
etniciteit, terwijl eigenlijk de sociaaleconomische achterstand een rol speelt. Daarnaast lijkt het 
alsof etniciteit een ‘strategische rol’ heeft in de behandelkamer. Zolang de behandeling goed 
loopt, besteden behandelaars geen aandacht aan de etnische achtergrond van hun patiënten. 
Maar als er problemen ontstaan, zoals drop-out of non-respons, dan wordt de oorzaak gezocht in 
cultuurverschillen. De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift tonen dat behandelaars 
de reguliere diagnostiek en behandeling kunnen - en moeten - aanbieden bij patiënten met een 
depressieve- of angst stoornis van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst. Gestructureerde 
beoordeling van psychiatrische symptomen bevordert adequate diagnostiek. En gestructureerde 
vormen van psychotherapie kunnen vaker ingezet worden bij patiënten van niet-westerse afkomst 
dan nu het geval is. Om te werken en communiceren met een open attitude kunnen trainingen in 
interculturele competentie behulpzaam zijn. Implicaties van het onderzoek in dit proefschrift voor 
verder wetenschappelijk onderzoek zijn: kritische evaluatie van de definitie van etniciteit (niet 
standaard naar geboorteland), hernieuwde aandacht voor sociaaleconomische stressfactoren 
(zowel materieel als immaterieel). Samenwerking met andere onderzoeksdisciplines zal ons inzicht 
vergroten in de oorzaken, verschijningsvormen en mogelijke aanpak van psychische ziekten in de 
grote verscheidenheid van patiënten. 


