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Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary)
De rol van etniciteit in toegang tot zorg en behandeling van poliklinische patiënten met
depressie en/of angststoornissen in de gespecialiseerde zorg in Amsterdam, Nederland

Doel van de dissertatie
De prevalentie van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen bij migranten is hoog,
en er zijn ernstige zorgen over verschillen in de toegang tot gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg, behandelingstrouw en behandelingsuitkomst, die zijn terug te voeren
tot etniciteit.
In deze dissertatie is de hypothese opgenomen dat er inderdaad verschillen bestaan in
de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en dat die verschillen zijn terug te voeren
tot etniciteit. Een volgende hypothese in deze dissertatie is dat etnische verschillen in
symptoomprofielen en gezondheidsovertuiging bestaan en dat acculturatie de effec
tiviteit van de behandeling van depressie en/of angststoornissen beïnvloedt. Door
deze etnische verschillen in ogenschouw te nemen, is de uiteindelijke hypothese dat
een cultureel aangepaste behandeling, die is gebaseerd op een behandelrichtlijn,
de verschillen in behandelingstrouw en behandelingsuitkomst van poliklinische
migrantenpatiënten mogelijk kan verminderen.
Vergelijkbaar onderzoek over deze onderwerpen is tot nu toe voornamelijk in de
Verenigde Staten uitgevoerd, weinig is tot nu over deze onderwerpen bekend in Europa
en Nederland. Om deze reden hebben wij de volgende onderzoeksvragen geformuleerd,
gericht op Turkse en Marokkaanse migranten die in behandeling zijn van in depressie
en angststoornissen gespecialiseerde poliklinieken in Amsterdam.
A. Bestaan er etnische verschillen tussen migranten en van oorsprong Nederlandse
patiënten voor wat betreft de toegang tot zorgbehandeling, symptoomprofielen
en het vertrouwen in de zorgbehandeling ?
B. Verbetert een cultureel aangepaste depressie- en angstbehandeling de effectiviteit
van de behandeling en behandeltrouw?
In dit laatste hoofdstuk vatten wij de belangrijkste resultaten samen van de onderzoeken
(hoofdstukken 2-6) en bespreken wij deze resultaten. In aanvulling daarop zullen
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beperkingen en sterke punten van methodologie worden beschouwd. Tot slot zullen
onze bevindingen worden geïntegreerd en implicaties van de resultaten en toekomstige
aanwijzingen voor onderzoek en behandelingsbeleid worden besproken.

Belangrijkste bevindingen
Etnische verschillen in gespecialiseerde depressie- en angstbehandeling
Deel A van de dissertatie richt zich op de etnische verschillen in het ondergaan van
gespecialiseerde depressie- en/of angstbehandeling. Eerst hebben wij etnische ver
schillen in de toegang tot de angst- en/of depressiebehandeling van een Amsterdamse
polikliniek onderzocht (hoofdstuk 2). Ten tweede hebben wij etnische verschillen
in symptoomprofielen en gezondheidsovertuiging van poliklinische patiënten met
depressie en/of angststoornissen onderzocht (hoofdstuk 3). Ten derde hebben wij
verschillen in acculturele status (vaardigheden, sociale integratie, tradities, normen en
waarden en gevoelens van verlies) van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migranten
in gespecialiseerde poliklinische geestelijke gezondheidszorg alsook de effecten van
die verschillen op de behandeluitkomst geanalyseerd (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 2 zijn de etnische verschillen in toegang tot een polikliniek voor depressieen angstbehandeling onderzocht door de aan- en afwezigheid van de patiënt bij de
eerste afspraak te analyseren. Op grond van de literatuur was de veronderstelling
dat op het patiëntniveau naast etniciteit ook leeftijd, geslacht, huwelijkse staat, het
hebben van kinderen, de wachttijd na doorverwijzing en taalproblemen, mogelijke
risicofactoren voor het missen van een eerste afspraak zijn. Medische dossiers van 110
poliklinische patiënten van Marokkaanse of Turkse afkomst en van 110 gepaarde dossiers
van autochtone patiënten werden geselecteerd uit een lijst van verwijzingen. In totaal
misten 44 patiënten (20%) de eerste afspraak. Van dit aantal waren 34 (31%) migranten
patiënten tegen 10 (9%) autochtone patiënten. Etniciteit bleek de enige significante
factor. Na herhaalde uitnodigingen voor een eerste afspraak werden de percentages
gereduceerd tot 13% voor de migrantenpatiënten en 3% voor de autochtone patiënten.
De door ons gevonden aantallen en percentages van gemiste eerste afspraken bleken
bescheiden vergeleken met de in andere, internationale, studies gevonden aantallen en
percentages van afwezigheid. In Nederland hebben Korrelboom en collega’s (Korrelboom
et al., 2007) vergelijkbare aantallen gemiste afspraken gevonden als in ons onderzoek,
met etniciteit als determinant. In ons onderzoek bleken herhaalde uitnodigingen een
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effectieve remedie, al bleef een etnisch verschil bestaan. Ons onderzoek bevestigde dat
er terecht zorgen bestaan over etnische verschillen met betrekking tot de toegang tot
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en dat dit een aandachtspunt moet zijn
binnen de geestelijke gezondheidszorg voor migranten.
In hoofdstuk 3 onderzochten wij etnische verschillen in symptoomprofielen en gezondheidsovertuiging. Poliklinische patiënten van Turkse of Marokkaanse achtergrond (N=54)
werden naar leeftijd en geslacht gepaard aan van oorsprong Nederlandse poliklinische
patiënten (N=108). Poliklinische patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond
hadden een lagere score op de ernst van depressie, maar de scores naar de ernst van
de angststoornis waren hoger dan die bij autochtone poliklinische patiënten. Scores op
pijnintensiteit en onvermogen door pijn waren significant hoger in de migrantengroep.
Verder bleek in de migrantengroep functioneel onvermogen voor wat betreft communicatie, mobiliteit, zelfzorg en participatie significant meer uitgesproken te zijn, terwijl
het vertrouwen in therapeuten en de zorg door vrienden significant lager was. Deze
uitkomsten wijzen er mogelijk op dat de gewone behandeling van veelvoorkomende
psychiatrische stoornissen expliciet meer gericht moet zijn op angstklachten, ernst van
en onvermogen door pijn en functioneel onvermogen in deze migrantengroepen. Ook
dient voor en na doorverwijzing meer aandacht te worden gegeven aan de mening
van de patiënt over de gespecialiseerde zorg en aan hun vertrouwen in de aangeboden
zorg.
In hoofdstuk 4 zijn aspecten van acculturele status (vaardigheden, sociale integratie,
tradities, normen en waarden en gevoelens van verlies) onderzocht in een longitudinaal cohortonderzoek, waarin gegevens zijn benut afkomstig uit Routine Outcome
Monitoring (ROM) gegevens van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migranten die
werden behandeld in poliklinieken van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
Ook werd de relatie tussen acculturatiestatus en niveaus van symptomen, kwaliteit van
leven, zorgbehoefte en behandeleffectiviteit geanalyseerd. De status van acculturatie
verschilde tussen de drie etnische groepen. Turkse migranten lieten het meeste culturele
behoud zien (tradities, normen en waarden). Surinaamse migranten toonden het hoogste
niveau van integratie (vaardigheden, sociale integratie), terwijl Marokkaanse migranten
zich tussen deze twee groepen bevonden. Het hogere niveau van culturele aanpassing
was gerelateerd aan een minder grote zorgbehoefte, lagere symptoomniveaus en een
hogere kwaliteit van leven. Participatie voorspelde op significante wijze een lagere score
op symptomen en een hogere score voor kwaliteit van leven, zes maanden na de start
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van de behandeling. Het onderzoek bevestigt dat acculturatiestatus invloed heeft op
symptoomniveaus, kwaliteit van leven en waargenomen zorgbehoefte van migranten.
Bovendien leek participatie een positieve invloed op het behandeleffect te hebben.
Samengevat zijn de voornaamste bevindingen in sectie A:
•

Turkse en Marokkaanse patiënten misten significant vaker de eerste afspraak in een
polikliniek voor gespecialiseerde depressie- en angstbehandeling, vergeleken met
autochtone patiënten.

•

Migrantenpatiënten vertoonden ernstiger angststoornissen, minder ernstige depressie, meer functionele beperkingen, hogere mate van pijnintensiteit en onvermogen
door pijn en minder vertrouwen in therapeutische zorg vergeleken met autochtone
patiënten.

•

Acculturatieniveau beïnvloedt symptoomniveaus, kwaliteit van leven en waargenomen zorgbehoefte van migranten. Participatie in de Nederlandse samenleving lijkt
een positieve factor voor het behandelingsresultaat.

Effectiviteit van cultureel aangepaste zorg van voorkomende geestelijke
stoornissen
In het tweede deel (B) van de dissertatie is de effectiviteit van culturele aanpassingen
die zijn toegevoegd aan behandelingsrichtlijnen voor depressie en/of angststoornis in
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg onderzocht. Ten eerste is in hoofdstuk
5 de literatuur over effectiviteit van cultureel aangepaste behandelingen van depressie en angststoornissen onderzocht. Ten tweede hebben wij in hoofdstuk 6 de opzet
van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) met controlegroep beschreven
waarin wij het effect wilden onderzoeken van een culturele competentiemodule voor
therapeuten op behandelingsuitval in twee Amsterdamse poliklinieken. Deze module
voor therapeuten was toegevoegd aan de behandelingsrichtlijn voor depressie en
angststoornissen. Ten derde hebben wij de resultaten van dit gerandomiseerde en
gecontroleerde onderzoek in hoofdstuk 7 geanalyseerd.
In hoofdstuk 5 is de empirische literatuur over de effectiviteit van cultureel aangepaste
en op richtlijnen gebaseerde behandelingen voor depressie en angststoornissen systematisch geëvalueerd. Er zijn negen gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken
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geïdentificeerd die in aanmerking kwamen. Deze onderzoeken zijn allen in de Verenigde
Staten (VS) uitgevoerd. In alle onderzoeken was een focus op culturele waarden en
overtuigingen te identificeren als een belangrijke factor van culturele aanpassing. Het
gepoolde effect op de klinische uitkomsten was significant 1.06 (95% CI 0.51-1.62, p<.00).
Twee van deze onderzoeken lieten een significant gepoold effect zien van culturele
aanpassing per se (95% CI 0.22-1.14, p<.00) omdat deze onderzoeken een cultureel aangepaste en op richtlijnen gebaseerde behandeling vergeleken met niet aangepaste op
richtlijnen gebaseerde behandeling. De andere zeven onderzoeken vergeleken cultureel
aangepaste en op richtlijnen gebaseerde poliklinische depressie en/of angstbehandeling als geheel met controlecondities zoals wachtlijsten of andere behandelingen, zoals
spierontspanningsoefeningen. Of het gevonden effect in deze zeven onderzoeken was
te herleiden tot de culturele aanpassing per se bleef onbevestigd. Dat betekent dat
er enig bewijs is dat in het voordeel spreekt van het effect op het klinische resultaat
door de culturele aanpassing. Hoewel de culturele aanpassingen zoals toegepast in de
geëvalueerde onderzoeken niet allemaal relevant zijn voor de Nederlandse onderzoekspopulatie en de etnische achtergronden van de onderzoekspopulaties uit de VS-studies
verschillen van de Nederlandse migrantenonderzoeksgroepen, zijn veel onderwerpen
meer algemeen toepasbaar. Het resultaat bemoedigt en benadrukt de noodzaak voor
vergelijkbare trials buiten de VS.
In hoofdstuk 6 beschreven wij het ontwerp van de RCT waarin wij wilden testen of een
culturele competentiemodule voor therapeuten, toegevoegd aan de behandelings
richtlijn voor depressie en angststoornissen, effectief bleek in het verminderen van de
uitval van behandeling van migranten. In hoofdstuk 7 beschreven wij de resultaten van
de aangepaste RCT. De reden voor de aanpassingen was met name de lage respons voor
deelname aan een interview. Om deze reden is ervoor gekozen om een behandeldossier
analyse uit te voeren. 220 volwassen Turkse en Marokkaanse poliklinische patiënten die
waren verwezen naar deze poliklinieken voor angst- en/of depressiestoornissen namen
deel aan dit onderzoek. Zij werden gerandomiseerd toegewezen aan therapeuten van de
genoemde poliklinieken die in een culturele module waren getraind en aan therapeuten
die niet waren getraind in deze culturele module.
Meerdere mogelijke determinanten voor het resultaat werden zes maanden na de eerste
intakesessies onderzocht. Er werden geen significante verschillen in behandeluitval
tussen de interventiegroep en de controlegroep aangetroffen (21% tegen 12%, chikwadraat 3.27, p=.07), ook niet voor het niet verschijnen of een gemiste afspraak. De
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uitval was verrassend genoeg hoger in de interventiegroep dan in de controlegroep. Dat
betekent dat wij niet hebben kunnen aantonen dat de culturele competentietraining
voor de therapeuten de kans op behandeluitval en het niet verschijnen op de afspraak
vermindert. In het algemeen leek de behandeluitval in beide groepen gematigd
vergeleken met andere onderzoeken, waaronder ook onderzoeken met een breder
perspectief, waarin niet specifiek naar migranten werd gekeken (Arnow et al., 2007;
Tarricone et al., 2010). Desalniettemin viel een aanzienlijk deel van de onderzochte
populatie uit. Verrassend genoeg voorspelden taalproblemen een lagere uitval in beide
groepen. Andere bevindingen waren: een lange wachttijd na intake tot de start van de
behandelingen (psychotherapie en/of medicatiebehandeling), gemiddeld genomen 1014 weken wachttijd, een lage frequentie therapiecontacten (gemiddeld genomen 4 tot
5 sessies psychotherapie of medicatiebehandeling over een periode van zes maanden),
en dat patiënten vaak slechts één stap van het medicatieprotocol werd aangeboden. De
vraag blijft in welke mate deze bevindingen zijn toe te schrijven aan organisatorische
problemen in de klinieken of aan patiëntgebonden factoren.
Samengevat zijn de bevindingen in onderdeel B dat:
•

cultureel aangepaste en richtlijngebaseerde angst- en/of depressiebehandelingen
een positieve invloed hadden op de klinische resultaten voor migranten in de VS
(hoofdstuk 6).

•

een positief bijkomend effect van de culturele aanpassing van behandelingsrichtlijnen voor depressie en/of angst niet kon worden aangetoond. Er werd geen
significant verschil van behandeluitval gevonden tussen de interventiegroep en de
controlegroep (hoofdstuk 7)

Beschouwing
De bevindingen in deze dissertatie kunnen bijdragen aan het verkrijgen van enkele
inzichten in het behandelproces en de symptoomprofielen van Marokkaanse en Turkse
poliklinische patiënten die zijn verwezen naar gespecialiseerde depressie- en/of angstbehandeling. Voor zover wij weten werd voor de eerste keer de effectiviteit van cultureel
aangepaste depressie- en angstbehandeling onderzocht in een Europese situatie. Deze
dissertatie toont ook aan hoe moeilijk het is een onderzoek van hoge kwaliteit uit te
voeren in een niet-academische behandelsetting met deze onderzoekspopulatie. Alle
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resultaten van deze dissertatie bij elkaar genomen, en in ogenschouw nemend dat
samen met de kennis dat de groep Marokkaanse en Turkse inwoners met depressie en
angstklachten toeneemt, doet ons ervoor pleiten dat meer onderzoek nodig is op het
gebied van depressie- en angstbehandeling. Dit onderzoek zal met name gericht moeten
zijn op de meest kwetsbare patiënten met een laag acculturatieniveau met als doel de
behandeltrouw en behandeluitkomst te verbeteren en zo chronische problematiek en
beperkingen te voorkomen.
Onze studie heeft duidelijk gemaakt dat gespecialiseerde zorg voor migranten wel beschikbaar is, maar dat extra inspanningen nodig zijn om de toegang tot deze zorg en het
behandelproces te verbeteren. Een mogelijke eerste stap is extra aandacht te besteden
aan het vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg en de aanmeld- en intakeprocedure te verbeteren. Daarnaast is een goede samenwerking met de eerstelijnszorg,
zoals de huisarts en de sociale wijkteams, van belang indien er sprake is van complexe
problematiek. Ook lijkt het zinvol meer intensieve richtlijnbehandeling te bieden in
de gespecialiseerde zorg. Met betrekking tot onderzoek is het aan te bevelen andere
methoden dan een gerandomiseerde gecontroleerde studie en interviewmethodes te
verkennen om waardevolle klinische informatie over deze migrantengroepen te kunnen
verzamelen. In lijn met het hedendaagse beleid zouden instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg manieren moeten vinden om migrantengroepen meer te laten participeren en te betrekken binnen de organisatie met als doel beter aansluitende zorg
voor deze groepen te ontwikkelen.
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