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wick, & E.T.M. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (pp. 621-633). Utrecht:
De Tijdstroom.

❧
Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie
Joop de Jong en Sjoerd Colijn (red.) (2010). Utrecht: De Tijdstroom. 658 pp.
€ 75,-. ISBN 978 90 5898 157 8.

Alweer een deel in de fraaie serie
handboeken over allerlei gebieden in
de psychotherapie van uitgeverij De
Tijdstroom. Dit deel gaat over de invloed van cultuur en cultuurverschil
op de psychiatrie en psychotherapie
(p.16). In de titel heeft de term ‘culturele’ de term ‘transculturele’ vervangen
die nog in het vorige handboek op dit
terrein figureerde (De Jong & Van den
Berg, 1996). Deze naamsverandering
weerspiegelt een vernieuwd uitgangspunt dat terug te vinden is in veel van
de bijdragen: niet meer ‘wij’ tegenover
‘zij’. ‘Cultuur is immers een fundamenteel aspect van ieder mens en niet
alleen van de immigrant of de vluchteling’ (p.20). En dan niet het statische,
homogene cultuurbegrip waarin ‘andere’ mensen in hokjes worden ingedeeld, maar een dynamisch en interactief cultuurbegrip zoals dat allang in de
culturele antropologie gangbaar is.
Onder de auteurs bevinden zich dan
ook verschillende antropologen en so-

ciologen, al of niet met daarnaast een
opleiding in de hulpverlening. Feest
der herkenning voor uw recensent,
oorspronkelijk opgeleid als antropoloog en socioloog.
Culturen zijn complex en veranderen constant. Mensen hebben multiple culturele identiteiten en onderhandelen daar in concrete situaties
continu over. Cultuur en etniciteit
zijn sociale constructies, evenals het
gezondheidszorgsysteem zelf. Het
gaat er niet om dat hulpverleners zich
allerlei stereotype en uiteindelijk verlammende kennis over ‘de’ Marokkaanse of ‘de’ Turkse of welke andere
cultuur ook eigen maken, maar om
een open, nieuwsgierige en zelfreflecterende houding die elk hulpverleningscontact ten goede kan komen,
ook dat met autochtone cliënten –
die immers ook van elkaar en van de
hulpverleners verschillen.
Naast een dynamischer kijk op
andermans en eigen cultuur, signale-
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ren de redacteuren nog een andere en onderzoeksinstrumenten over culverandering sinds het verschijnen van turen heen, waarin wordt gepleit voor
het vorige handboek (p.17). Het de- een combinatie van kwantitatieve en
bat over het toegankelijker maken kwalitatieve, meer ‘antropologische’
van de geestelijke gezondheidszorg onderzoeksmethoden.
voor verschillende culturen is intusJe hebt natuurlijk een soort kader
sen minder ideologisch van aard ge- nodig om de complexe en rijke stof
worden en meer gebain te delen, maar ik heb
…cultuur
en
etniciteit
seerd op toegenomen
me herhaaldelijk verzijn sociale
wetenschappelijke kenbaasd over de plaatsing
constructies…
nis. Dat is op allerlei
van hoofdstukken op
plaatsen in het boek
een bepaald systeemniduidelijk zichtbaar.
veau, of in het theoretische deel in
plaats van het praktijkdeel.
De theoretische basis die deel 1 vormt,
is ingedeeld in hiërarchische, steeds Deel 2, Praktijk, bestaat uit ook weer
meer omvattende systeemniveaus. uit een aantal blokken. Het eerste
Het begint met het niveau van de bi- blok betreft gespreksvoering in het
ologie en genetica, met nuttige infor- algemeen, met aardige hoofdstukken
matie over biologische verschillen in over de vereiste basisattitude, over het
respons op psychofarmaca. Daarna hulpverleningsgesprek als een dynakomt het intrapsychische niveau met misch sociaal en communicatief (sub)twee leuke hoofdstukken over de systeem, over het werken met tolken
ontwikkeling van etnische identiteit en over tweetaligheid.
en over emoties door culturen heen.
Daarna volgen enkele hoofdstukHierop volgen de niveaus van dyades, ken over diagnostiek, met hulpmidvan families, etnische groepen als ge- delen voor het interculturaliseren van
heel (onder andere over prevalentie diagnostiek en intake, en hoofdstukvan psychopathologie, en over de ken over interculturele valkuilen: van
toegankelijkheid van de zorg op di- de DSM, van psychopathologische
verse niveaus), en de maatschappij als concepten en van psychodiagnostisch
geheel. Onder dit laatste vallen gender, testonderzoek.
de geestelijke gezondheidszorg als
Vervolgens komen in de ggz
een cultuur op zich, en hoe deze zorg gangbare psychotherapiemodellen elk
beleidsmatig te interculturaliseren. in een hoofdstuk aan de orde: hoe
Het theoriedeel wordt afgesloten met bruikbaar zijn ze bij culturele vereen hoofdstuk over de mogelijkhe- schillen, en hoe zijn ze daarvoor aan
den en beperkingen van onderzoek te passen? Leuk is dat niet-reguliere
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geneeswijzen een plaats krijgen als ken, ook daar waar gewerkt wordt
een der behandelmethoden, waarbij vanuit een meer individueel uitgangsblijkt dat autochtonen meer dan al- punt. Ook wordt in het reflecteren
lochtonen hun toevlucht nemen tot op de behandelrelatie nogal eens een
niet-reguliere geneeswijzen naast re- systemisch begrippenkader gebruikt,
guliere, en dat zelfs steeds meer gaan zoals in hoofdstuk 19. Te verwachten
doen.
valt dat systeemtherapeuten in het
Verrassend vond ik
onderwerp van dit
…een
gemiste
kans
van
hier (hoofdstuk 33, verboek om twee redenen
gelijk hoofdstukken 6 en de systeemtherapie om in het voordeel zijn in
zich te profileren… het werken met men21) te zien hoezeer (sommige?) psychoanalytici
sen uit verschillende
hun vak aan het contextualiseren zijn culturen: omdat ze gewend zijn proen hoe begrippen als overdracht en blemen in het kader van de sociale
tegenoverdracht zich ertoe lenen om omgeving te zien en die ook te bede therapeut tot culturele zelfreflectie trekken, en door de therapeutische
aan te zetten.
grondhouding
van
respectvolle
Het boek eindigt met enkele nieuwsgierigheid, oog voor de conhoofdstukken over specifieke doel- text (inclusief de behandelrelatie) en
groepen. Asielzoekers en vluchtelin- het zoeken naar bronnen van veergen staan er psychiatrisch in het alge- kracht. Maar dat voordeel komt niet
meen veel slechter voor dan overige tot uiting in de positie van de symigranten, niet alleen door traumati- steemtherapie in het boek. Die lijkt
sering, maar ook door hun behande- maar een van de behandelmethoden
ling in de samenleving. Het hoofd- in het rijtje te zijn (hoofdstuk 29).
stuk over verslavingszorg vond ik Een gemiste kans van de systeemthenogal van de hak op de tak springen, rapie om zich te profileren als consimplistisch en weinig consistent. Dat textuele methode bij uitstek.
over forensische psychiatrie geeft
daarentegen weer blijk van een ver- In het boek wordt veelvuldig het verfrissende culturele zelfreflectie.
schil aangehaald tussen de gerichtheid
van de westerse cultuur op het ik en
In veel hoofdstukken over diagnosti- autonomie, tegenover meer collectische en behandelmethoden komt de vistisch georiënteerde ‘wij’-culturen.
wenselijkheid naar voren om mensen In deze tweedeling schuilt zoals in
uit de omgeving van een patiënt alle dichotomieën ook weer het gedaadwerkelijk of in gedachten bij di- vaar van stereotypering. Helaas ontagnostiek of behandeling te betrek- komen de twee expliciet systeemthe-
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rapeutische hoofdstukken (8 en 29),
waarvan de auteurs gelden als systeemtherapeuten gespecialiseerd in
transculturele begrippen en methoden, niet aan deze gesimplificeerde
dichotomie.
Systeemtherapeuten zouden kunnen weten dat autochtonen veel meer
wij-gericht zijn dan het individualistische culturele ideaal voorschrijft, en
antropologen weten dat ook mensen
uit ‘collectivistische’ culturen zich in
allerlei concrete situaties constant aan
het positioneren zijn met hun verschillende identiteiten en belangen –
een kijk waarop Boedjarath (hoofdstuk 14) haar werkwijze in
psychotherapie direct richt, al komt
hier de tweedeling tussen ‘ik’- en
‘wij’-culturen helaas toch weer om
de hoek kijken.

maar steeds geproblematiseerd als sociale en culturele constructies. Hierbij
slaagt men erin de valkuil van een totaal relativisme te vermijden – want
behalve dat een totaal relativisme een
kentheoretische paradox is (van het
type van de Kretenzer die zei dat alle
Kretenzers liegen), maakt het ook elk
streven naar wetenschap en kennis
zinloos. Sommige hoofdstukken zijn
in dat problematiseren consequenter
dan andere. Het is niet in alle hoofdstukken gelukt om ondoordachte reïficaties van stoornissen (en hun prevalentie), culturen of etniciteit te
vermijden. Zoals onvermijdelijk in
elk verzamelwerk lopen ook in overige opzichten de kwaliteit en diepgang van de hoofdstukken uiteen.
Maar al met al een rijke en inspirerende bundel.

Een sterk punt van de bundel is dat
de redacteurs hebben gekozen voor
een radicale, ‘antropologische’ kijk op
de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij worden concepten, onderzoeksen behandelmethoden niet opgevat
als vanzelfsprekende uitgangspunten,
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