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§  1. Sheets met 
Casuïstiek 

§  2. Discussie 



Wat is het kerngezin? 

A: 
§  Moeder/vader-kind 
§  Separatie-individuatie 
§  Individueel-ik 
 
B: 
§  Moeder + groep(familie)-kind 
§  Separatie-integratie in de groep (familie)/extended family 
§  Ik als onderdeel van het grotere geheel, ik als onderdeel van de 

familie 
 



Acculturatiestrategieën 
(Berry, 1995) 
 

Behoud  oorspronkelijke culturele identiteit 

Relaties 
met 

JA NEE 

andere 
groepen 

JA 
 

Integratie 
(salad bowl) 

Assimilatie 
(melting pot) 

NEE Separatie/segregatie Marginalisatie 

 



Een nieuw begin is  
een belofte voor de toekomst (Moro, 2006) 

§  Geboorte van kinderen in het gastland is bevestiging 
van migratie 

§  Bevestiging van de breuk met het land van herkomst 

§  Geboorte van een kind:  mogelijkheid als 
scharniermoment waarop migratie verwerkt kan 
worden 
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Motherhood en Fatherhood constellation 
(Daniel Stern, 1995) 

§  Kan ik mijn kind hier in leven houden? Weet ik wat ik hier in 
deze maatschappij moet doen? 

§  Kan ik mijn kind gelukkig maken en een goede toekomst 
bieden hier? Weet ik te genereren wat daarvoor nodig is? 

§  Wie kan mij helpen? 
§  Hoe is het voor mijn culturele identiteit en die van mijn kind en 

familie dat mijn kind hier geboren wordt en opgroeit? Kan ik 
mijn culturele identiteit doorgeven? 



 

§ Grootmoeder-moeder-kind triade 





Aandacht voor het cultuurspecifieke 

§  Werken met cultuurspecifieke beelden over ziekte en 
genezing; dwz werken met ruimte voor de beschermende 
functie van niet-westerse ziekteverklaringen en 
genezingsmodellen, genezingspraktijken. 



Visie van moslims op ziekte, gezondheid en lijden 

 

“En wanneer Allah u met tegenheid treft, 
kan Hij alleen dit weer wegnemen en u 
het goede schenken, Hij heeft macht over 
alle dingen.” (Soera 6:17) 

 
 

 

 

 

§  Allah bepaalt gezondheid, 
ziekte en dood 

   → Ziekte als beproeving; 
boetedoening(reinigen), gunst 

 
§  De rol van het verdragen van 

pijn met geduld  

§  Religieuze plicht 
→ om middelen / (be)handelingen te 

vinden om genezing te 
bewerkstelligen 

 



Ethische beschouwingen bij moslims                                                     
rond medische zorg, ingrepen en levenseinde 

 
Beginselen 
 
§  Een moslim is immers verplicht om een behandeling te zoeken die als 

remedie voor zijn ziekte kan dienen.  
§  Elke moslim dient het leven te respecteren en beschermen. 
§  Allah beslist over leven en dood 



Ethische beschouwingen bij moslims                                                     
rond medische zorg, ingrepen en levenseinde 

Bespreekbaarheid van sterven  

§  Spreken over de dood (alleen Allah kan stervensuur weten)  
 
§  Bij stervende vaak niet over de dood gesproken;  
Spreken wat stervende hoop kan geven of wat haar/hem helpt om de overgang 
naar hiernamaals te vergemakkelijken 



Beschermende invloed van rituelen en gebruiken 

 

§  Moro (Hôpital Avicenne, Parijs): beleving van 
zwangerschap, geboorte en verzorging van de baby 
worden ingekleurd door het al dan niet kunnen uitvoeren 
van rituelen en gebruiken. 

§  De culturele l’enveloppement/ 

 gevoel van inbedding 

§  Cultuur als houvast 



 Cultuur 

 
§  Bij meeste immigranten is er gebrekkig kennis over het geloof; niet meer 

kunnen achter halen wat van cultuur en wat van geloof is. 

§  Botsingen tussen cultuur en geloof 
 voorbeeld: moeder wel of niet aanwezig bij het overlijden. 

 
Lichamelijk onderzoek 
 
§  wordt algemeen aanbevolen 
§  in bepaalde culturen is inwendig en/of rectaal onderzoek ‘onrein’   

 



Geloven in bovennatuurlijke krachten & 
Volksgeloof 

Djinn 
 

Het woord ‘djinn’ betekent letterlijk: iets wat verborgen is.  

Onzichtbare wezens, Geesten (boze): die zich in de vorm van een dier of mens 
kan manifesteren.  

§  Niet in de djinn geloven is voor een moslim niet mogelijk, omdat de Koran 
heel duidelijk in vele verzen er over spreekt.  



Geloven in bovennatuurlijke krachten & 
Volksgeloof 

§  Bovennatuurlijke en /of natuurlijke oorzaken worden gezocht aan de 
basis van ziekten en problemen 

§  Alternatieve geneeswijzen, religieuze genezers: Minderheid maakt er 
gebruik van 

§  Verschil islamitisch geloof en volksgeloof:  
 Volksgeloof:  

  - mogelijke rol van zwarte magie, boze oog en boze geesten 

 - grenzen worden overschreden. 

  
 

 



§  Culturele Overdracht 



 
§  Culturele Tegenoverdracht 



Samenvattend 

 
De ideale behandeling: 
Gevoeligheid voor de religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke 
situatie van de patiënt en zorgaanbod op tijd en maat. 



Conclusie en adviezen 

§  Houd rekening met wie er tot het kerngezin gerekend kan worden. Vaak is het 
in de begeleiding of behandeling belangrijk om naast de partner ook 
familieleden (moeder, tante, zuster of nichtjes) te betrekken. 

§  Migranten hebben soms andere ziekteverklaringen en genezingsmodellen. 
Belangrijk is deze niet af te vallen, maar te laten bestaan naast de medische 
of psychiatrische modellen van de hulpverlener. 

§  Bij taalproblemen heeft het inschakelen van een tolk (tolkentelefoon) de 
voorkeur boven een behulpzaam familielid.  



§  Discussie: 

§  Vragen en/of opmerkingen?? 



EINDE 


