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Samenvatting

I n het algemeen wordt veel waarde gehecht aan een goede toegankelijkheid en 
kwaliteit van zorg, zonder dat deze belemmerd worden door patiëntkenmerken 
als culturele of etnische achtergrond. Daarvoor bestaan verschillende redenen, 

waaronder de rol die toegankelijkheid en kwaliteit van zorg spelen bij het creëren 
van gelijke kansen op gezondheid. In het geval van angst- en stemmingsstoornissen, 
het onderwerp in dit proefschrift, zijn goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg 
bovendien van belang omdat beide aandoeningen zeer vaak voorkomen in de alge-
mene bevolking, met aanwijzingen voor een verhoogde prevalentie in sommige niet-
westerse etnische groepen. Daarnaast bestaan op basis van eerder onderzoek zorgen 
over het aanbod van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), dat in mindere mate zou zijn 
afgestemd op zorgvragers met verschillende etnische of culturele achtergronden, en 
mede daardoor onvoldoende toegankelijk zou zijn. 

Van een aantal eerdere studies kan echter gezegd worden dat ze methodologische be-
perkingen hebben. Zo zijn verschillende studies voorbij gegaan aan het feit dat de 
behoefte aan zorg (bijvoorbeeld uitgedrukt in de prevalentie van angst en/of depressie) 
niet in alle etnische groepen gelijk is. In plaats daarvan vergelijken veel studies de 
bevolkingssamenstelling in een bepaalde regio met de samenstelling van een patiën-
tenpopulatie in GGZ instellingen in die regio. Als in die GGZ instellingen minder of 
meer patiënten van een bepaalde etnische groep aan worden getroffen dan op grond 
van de bevolkingssamenstelling verwacht zou mogen worden, wordt vervolgens al 
gauw gesproken van onder- of overconsumptie (afhankelijk van de richting van de 
afwijking). Een bijkomend probleem is dat zorgen over knelpunten in de toeganke-
lijkheid en kwaliteit van GGZ voor niet-westerse groepen vooral worden gevoed door 
studies die afkomstig zijn uit de V.S. en Groot Brittannië. Er bestaan echter verschil-
len tussen deze landen en Nederland die van belang zijn voor de interpretatie van deze 
resultaten. Zo is de gezondheidszorg in elk land anders georganiseerd, en bestuderen 
studies uit de V.S., Groot Brittannië en Nederland zeer uiteenlopende etnische be-
volkingsgroepen. Tenslotte lijkt het zo te zijn dat de onderzoeksbevindingen van stu-
dies naar de toegankelijkheid en kwaliteit van GGZ vaak meer heterogeen zijn dan 
vaak wordt verondersteld. Anders gezegd, niet alle studies presenteren resultaten die 
het beeld bevestigen van beperkingen in de toegang en kwaliteit van GGZ voor etni-
sche minderheidsgroeperingen. 



221Samenvatting

Dit proefschrift omvat een aantal studies die gezamenlijk een bijdrage beogen te le-
veren aan de stand van wetenschap op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg voor angst en depressie voor verschillende etnische groepen. Hoofdstuk een 
bevat een algemene inleiding, met een overzicht van de wetenschappelijke literatuur 
en een beschrijving van de doelstelling van dit proefschrift, die in feite tweeledig is. 
Ten eerste beoogt dit proefschrift inzicht te verschaffen in de relatie tussen etnische 
achtergrond en de behoefte aan zorg in verband met angst en depressie (sectie A, 
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5). In aanvulling hierop wordt in sectie B (hoofdstukken 6, 
7 en 8) beschreven of er verschillen zijn tussen etnische groepen in Nederland in de 
toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor angst en depressie. 

Hoofdstukken in sectie A zijn gebaseerd op de Amsterdamse Gezondheidsmonitor, 
een onderzoek van de GGD Amsterdam onder de algemene bevolking, uitgevoerd in 
2004 en mede gebruikt om in 2005 de prevalentie van angst en depressie in verschil-
lende etnische groepen vast te stellen. Hoofdstuk twee richtte zich op de vraag of 
angst en depressie in verschillende etnische groepen (autochtoon, Turks en Marok-
kaans) op gelijkwaardige - valide en betrouwbare - wijze gemeten kunnen worden 
met de Kessler psychological distress scale (K10). De resultaten suggereren dat dit 
inderdaad het geval is. Er was namelijk sprake van een solide eendimensionale fac-
toroplossing in alle bestudeerde etnische groepen, en item bias was slechts minimaal 
aanwezig. Dit wijst erop dat de aspecifieke psychische stress die de K10 zou moeten 
meten in verwaarloosbare mate wordt vertekend door de etnische achtergrond van de 
respondenten. Aanvullend bleek uit de resultaten dat de K10 in elke etnische groep 
een goede voorspeller is van zelfgerapporteerde beperkingen. Tenslotte bleken zowel 
de sensitiviteit als specificiteit van de K10, met betrekking tot een diagnose voor angst 
en/of depressie in de afgelopen maand, in alle bestudeerde etnische groepen goed. 
Het was echter wel zo dat, om deze vergelijkbare sensitiviteit en specificiteit te be-
reiken, hogere afkapwaarden moesten worden gehanteerd bij Turkse en Marokkaanse 
respondenten in vergelijking met autochtone respondenten.

In hoofdstuk drie werd gerapporteerd over een studie naar de relatie tussen accul-
turatie en psychische stress. Psychische stress werd wederom gemeten met de K10. 
Acculturatie werd gedefinieerd als de mate waarin respondenten deel namen aan de 
Nederlandse maatschappij, en de mate waarin zij (daarnaast) de cultuur en identiteit 
uit het land van herkomst wisten te behouden. De resultaten lieten zien dat een gebrek 
aan vaardigheden om te leven in de Nederlandse samenleving, grotendeels te rela-
teren aan een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, correleerde met meer 
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psychische klachten onder Turkse en Marokkaanse respondenten. Andere domeinen 
van acculturatie waren op minder eenduidige wijze gerelateerd aan psychische stress. 
Zo hing een hogere mate van traditionalisme samen met minder psychische klachten 
onder Marokkaanse respondenten. Meer conservatieve normen en waarden waren 
gerelateerd aan meer stress onder Turkse mannen, en niet onder Turkse vrouwen. 

Hoofdstuk vier richtte zich op mogelijke verschillen tussen etnische groepen ten 
aanzien van de ervaren behoefte aan zorg voor psychische klachten. De studie con-
centreerde zich op de hypothese dat de ervaren behoefte aan zorg voor psychische 
klachten onder niet-westerse respondenten met een angst en/of depressieve stoornis 
lager is dan onder respondenten met een westerse achtergrond. In aanvulling daarop 
werd onderzocht of aan deze ervaren behoefte aan zorg – indien aanwezig – bovendien 
minder vaak werd voldaan onder respondenten met een niet-westerse achtergrond. 
Tenslotte werd in het hoofdstuk stil gestaan bij ervaren barrières tot zorg, en potentiële 
verschillen tussen bevolkingsgroepen in dat opzicht. De resultaten lieten zien dat de 
ervaren behoefte aan zorg voor psychische klachten veel hoger was bij Turkse respon-
denten, wat vooral verklaard kon worden door de hogere prevalentie van stoornissen 
en klachten in die groep. Wanneer rekening werd gehouden met verschillen tussen 
etnische groepen ten aanzien van de totale ziektelast (zowel stoornissen als klachten), 
bleek dat vooral Marokkaanse respondenten juist minder behoefte aan zorg hadden 
dan autochtone respondenten, conform de hypothese. Er was geen bewijs voor de stel-
ling dat, bij vergelijkbare ziektelast, minder vaak aan de zorgbehoefte werd voldaan 
onder respondenten met een niet-westerse achtergrond. Als er sprake was van een 
(deels) onvoldane behoefte aan zorg, dan bleek de wens om problemen zelfstandig op 
te lossen de meest genoemde barrière tot zorg, ongeacht de etnische achtergrond van 
respondenten. Pessimisme ten aanzien van de effectiviteit van professionele hulpver-
lening voor psychische klachten, alsmede een gebrek aan kennis van het Nederlandse 
zorgsysteem, waren belangrijke barrières die wel vaker genoemd leken te worden door 
respondenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Tenslotte werd in hoofdstuk vijf nader stil gestaan bij mogelijke verschillen tussen 
Turkse, Marokkaanse en autochtone respondenten ten aanzien van hun attitude jegens 
(in)formele hulp voor psychische problemen, aangezien een negatieve attitude in het 
algemeen wordt gezien als een barrière tot zorg. Vergeleken met autochtone respon-
denten bleken respondenten met een Marokkaanse of Turkse achtergrond veel vaker 
een positieve houding te hebben ten opzichte van het zelfstandig oplossen van psy-
chische problemen. In aanvulling daar op rapporteerden zij meer positieve attitudes 
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jegens hulp van familie. Marokkaanse respondenten stonden uitgesproken negatief 
tegenover het delen van problemen met vrienden, in welk opzicht zij verschilden van 
zowel autochtonen als Turkse respondenten. Verassend genoeg waren attitudes ten 
opzichte van professionele hulp voor psychische klachten vergelijkbaar tussen etnische 
groepen, en bleek er geen verband te zijn tussen voorgenoemde attitudes en zelfgerap-
porteerde consumptie van zorg voor psychische klachten. 

In het tweede deel van deze thesis werd uitgebreid stil gestaan bij de vraag of en hoe 
de etnische achtergrond van personen samenhangt met toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg voor angst en depressie. Hoofdstuk zes presenteerde de resultaten van een 
studie naar mogelijke verschillen tussen etnische groepen ten aanzien van zelfgerap-
porteerde gebruik van (geestelijke) gezondheidszorg in Amsterdam. Van alle respon-
denten met een angst- en/of stemmingsstoornis in het afgelopen half jaar had 50.9% 
in diezelfde periode contact gehad met enig vorm van professionele hulp voor psych-
ische problemen. In totaal rapporteerde 35.0% van alle personen met een stoornis een 
contact met gespecialiseerde GGZ. Ongeacht de aanwezigheid van een angst- en/of 
stemmingsstoornis (ook wel beschouwd als een objectieve indicatie voor behoefte aan 
zorg) waren er geen verschillen tussen etnische groepen in zorggebruik. Omdat deze 
objectieve behoefte aan zorg met name relevant wordt geacht voor de gespecialiseerde 
GGZ werd geconcludeerd dat er geen aanwijzingen waren voor onderconsumptie van 
dit type zorg door Turkse of Marokkaanse inwoners van Amsterdam. Voor de toegan-
kelijkheid van zorg in de eerste lijn gelden echter andere criteria, en is het meer van be-
lang dat mensen zelf besluiten er gebruik van te maken als dat nodig wordt gevonden. 
Daarom werd met betrekking tot de eerste lijn een ander criterium relevant geacht, 
namelijk subjectieve behoefte aan zorg. In relatie tot dit subjectieve behoeftecriterium 
leken Marokkaanse inwoners van Amsterdam minder vaak contact te rapporteerden 
met de eerste lijn voor psychische klachten. 

In hoofdstuk zeven werden de resultaten besproken van een vergelijking tussen 
etnische groepen ten aanzien van de prevalentie van angst en depressie in huisarts-
enpraktijken in stedelijke gebieden in heel Nederland. Daarnaast werd onderzocht of 
patiënten met angst en depressie onderling verschilden in de mate waarin hun huis-
artsen hen behandelden volgens de officiële richtlijnen. Opnieuw werden verschillen 
in kaart gebracht op basis van etnische achtergrond, en konden voor het eerst ook 
uitspraken worden gedaan over patiënten met een Surinaamse of Antilliaanse achter-
grond. De data voor deze studie weren onttrokken uit het Landelijk Informatie Netwerk 
Huisartsenzorg (LINH). Van de totale onderzoekspopulatie in 2007 bleek 4.4% ge-
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diagnosticeerd en geregistreerd als patient met angst en/of depressie. De prevalentie 
was het hoogst in de Turkse groep (5.2%). Dit is hoger vergeleken met de autochtone 
groep, maar niet zo hoog als op basis van het bevolkingsonderzoek in Amsterdam 
verwacht werd. Van alle patiënten met een geregistreerde diagnose voor angst en/of 
depressie ontving 42.9% een behandeling volgens de richtlijnen. Alleen Surinaamse/
Antilliaanse patiënten hadden, vergeleken met autochtonen, een kleinere kans op een 
behandeling volgens de richtlijnen, met name doordat minder vaak medicatie werd 
voorgeschreven. Ondanks deze laatste bevinding werd geconcludeerd dat de resul-
taten niet stroken met de algemene idee dat patiënten met angst en/of depressie van 
niet-westerse komaf minder vaak een behandeling volgens de richtlijnen ontvangen. 

In hoofdstuk acht werd tenslotte uitgebreider stil gestaan bij de ambulante behan-
deling van depressie. Daartoe werd gebruik gemaakt van longitudinale gegevens 
(2001-2005) uit ZORGIS, een database met registratiegegevens van GGZ instellingen 
in Nederland. Informatie was beschikbaar over de tijdigheid van het eerste behandel-
contact (of de afwezigheid van ongewenste wachttijd), intensiteit van de behandeling, 
drop-out, en vroegtijdige herregistratie. Als rekening gehouden werd met verschillen 
in de ernst van de depressie, maar ook in demografische kenmerken, werd gevonden 
dat in vergelijking met autochtone cliënten het eerste behandelcontact minder vaak op 
tijd kwam voor cliënten met een Marokkaanse, Turkse of andere niet-westerse achter-
grond. Ook de intensiteit van de behandeling was voor deze cliënten lager. Deson-
danks waren de verschillen tussen etnische groepen klein. Verassend was de bevin-
ding dat etnische verschillen afwezig waren ten aanzien van drop-out en vroegtijdige 
herregistratie. Sommige verschillen suggereerden bovendien een gunstige positie voor 
Surinaamse en Antilliaanse cliënten vergeleken met autochtone cliënten. Voor zover 
het gaat om de ambulante behandeling van depressie lijken ook deze resultaten der-
halve niet te stroken met het beeld van een algemene achterstand voor niet-westerse 
resultaten in de GGZ.

Dit proefschrift werd besloten met een algemene discussie van de resultaten in hoofd-
stuk negen. Over de relatie tussen etnische achtergrond en de behoefte aan zorg 
voor angst en depressie in de algemene bevolking werd geconcludeerd dat – in over-
eenstemming met de verhoogde prevalentie van angst en depressie in beide groepen 
–Turkse en Marokkaanse respondenten vaker klachten rapporteerden dan autochtone 
respondenten. Overeenstemming tussen ervaren psychische gezondheid (klachten) 
en objectieve psychische gezondheid (prevalentie van stoornissen) is van belang, bij-
voorbeeld als men in de algemene bevolking wil screenen op deze aandoeningen. In 
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het kader van een eventuele screening met de K10 werden evenwel hogere afkap-
waarden gevonden voor Turkse en Marokkaanse respondenten dan voor autochtonen 
als men met dit instrument met vergelijkbare sensitiviteit en specificiteit zou willen 
screenen op de aanwezigheid van angst en/of depressie. Dit resultaat onderstreept het 
belang van onderzoek naar de crossculturele validiteit van instrumenten. Tenslotte 
was een belangrijke bevinding dat, wanneer rekening werd gehouden met verschillen 
tussen etnische groepen ten aanzien van de ziektelast, bleek dat vooral Marokkaanse 
respondenten relatief minder behoefte aan zorg hadden dan autochtone respondenten. 
Deze bevinding is van belang met het oog op hulpzoekgedrag van personen.

Ten aanzien van het verband tussen etnische achtergrond en zorggebruik voor angst 
en depressie is het belangrijk om te onderstrepen dat met name respondenten met een 
Marokkaanse achtergrond, in verhouding tot autochtonen, minder gebruik leken te 
maken van eerstelijns zorg voor psychische klachten. De lagere ervaren behoefte aan 
zorg voor psychische klachten, welke een sleutelrol speelt in het hulpzoekproces, lev-
ert hiervoor een mogelijke verklaring. Het gebruik van (tweedelijns) GGZ was echter 
vergelijkbaar tussen autochtone, Turkse en Marokkaanse respondenten. Deze bevin-
ding werd ondersteund door de observatie in hoofdstuk vier dat, in geval van vergelijk-
bare ziektelast, de ervaren behoefte aan zorg voor psychische klachten even vaak werd 
vervuld in deze drie etnische groepen. 

Wat betreft de kwaliteit van zorg waren de resultaten wisselend. Zo waren er aan-
wijzingen voor algemene onderdiagnose van angst en depressie door huisartsen in ste-
delijke gebieden, en werd het vermoeden uitgesproken dat hiervan vooral sprake leek 
bij Turkse patiënten. Er waren aanwijzingen voor een lagere kwaliteit van behandeling 
van huisartsenzorg voor Antilliaanse/Surinaamse patiënten met angst en/of depressie 
(ten gevolge van een verminderd voorschrijven van medicatie), maar de kenmerken 
van ambulante behandeling van depressie leken juist te duiden op een gunstigere posi-
tie voor deze cliëntengroepen. Aan de andere kant ontvingen Turkse en Marokkaanse 
patiënten met angst en/of depressie even vaak als autochtone patiënten een behande-
ling volgens de richtlijnen voor huisartsenzorg, terwijl de ambulante behandeling van 
depressie duidde op een minder gunstige positie voor hen ten opzichte van autochtone 
cliënten. 

Hoofdstuk negen werd besloten met de conclusie dat, voor zover het angst en depres-
sie betreft, de resultaten in dit proefschrift niet volledig passen bij het beeld van een 
GGZ die ontoegankelijk is voor en kwalitatief minder goede zorg levert aan person-
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en met een niet-westerse achtergrond. De heterogeniteit van de bevindingen maakte 
het echter ingewikkeld om op dit vlak een eenduidig antwoord te geven. Bovendien 
werden verschillende probleemgebieden geïdentificeerd, bijvoorbeeld met betrekking 
tot ervaren zorgbehoefte en zorg in de eerste lijn (zowel met betrekking tot toeganke-
lijkheid in het algemeen als kwaliteit van zorg in huisartspraktijken in het bijzonder). 
Het spreekt voor zich dat, ondanks een aantal positieve en gunstige bevindingen in 
deze thesis, dergelijke problemen aangepakt moeten worden.


