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Kleurstof Tips om 
bij subsidieaanvragen 
rekening te houden met 
culturele diversiteit 



Voorwoord

Een goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen, zoals man-vrouw, 
jong-oud en de culturele achtergrond van mensen. Dergelijke verschillen kunnen grote conse-
quenties hebben voor bijvoorbeeld de behandeling van aandoeningen. Maar ook voor het ont-
wikkelen van effectieve leefstijlcampagnes en innovaties die moeten leiden tot kwalitatieve 
zorg voor iedereen. 

Om die reden is diversiteit sinds jaren een beleidsspeerpunt van ZonMw. We stimuleren onder-
zoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers om aan diversiteit aandacht te besteden. Ook onze 
eigen organisatie ontzien we niet. Bij het samenstellen van programmateams en -commissies 
bijvoorbeeld, zorgen we ervoor dat er voldoende deskundigheid over diversiteit aanwezig is én 
dat er een goede balans is tussen seksen en culturen. 

In 2004 bracht ZonMw de brochure Kleurstof uit, bedoeld om projectaanvragers te prikkelen 
om meer aandacht te besteden aan culturele en etnische verschillen in de samenleving. In die tijd 
was de aandacht voor die verschillen nog onvoldoende, terwijl de implicaties voor zorginnovaties 
en gezondheids(zorg)onderzoek aanzienlijk zijn. Inmiddels is Kleurstof aan herziening toe.  
Er is intussen veel nieuwe kennis opgedaan. Toch is de aandacht voor deze aspecten – vergeleken 
met sekse of leeftijd – nog steeds geen algemeen goed. Vandaar dat Kleurstof opnieuw uitkomt, 
herzien op basis van de nieuwe inzichten. 

We hopen dat ook deze uitgave mensen opnieuw inspireert om met een culturele blik te kijken 
naar hun plannen en initiatieven. Dat het kan én loont, blijkt uit de vele voorbeelden die een 
prominente plek hebben in deze brochure. Kleurstof is natuurlijk wel – net als in 2004 – een 
momentopname. De uitgave is als een fragment uit een verhaal dat zich in snel tempo verder 
uitrolt. Vele onderzoekers en professionals maken met elkaar dat verhaal – op basis van  
hun nieuwe kennis en inzichten. Als ZonMw blijven we dat proces aanzwengelen en op de 
voet volgen. 

Henk Smid, directeur ZonMw
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Meer informatie
Deze brochure gaat over het brede ZonMw-terrein van onderzoeks-, innovatie- en implementatie-
projecten. Kijkend naar die typen projecten valt er natuurlijk veel meer te vertellen over  
rekening houden met verschillen. Zo zullen biomedische onderzoekers tegen andere vraag-
stukken aanlopen dan sociaalwetenschappelijke onderzoekers. En zij op hun beurt zullen weer 
andere zorgen hebben dan de praktijkwerkers die bezig zijn met het ontwikkelen van innovaties. 
ZonMw wil dan ook gaandeweg meer informatie, voorbeelden en handige links verzamelen en 
deze toegankelijk maken via www.zonmw.nl/diversiteit. Ook ziet ZonMw graag reacties op deze 
brochure tegemoet. Zijn er bijvoorbeeld suggesties voor verbeteringen? En welke voorbeelden 
mogen in een volgende uitgave niet ontbreken?

Terminologie 
Tot slot nog dit. Binnen een onderwerp als diversiteit zijn veel begrippen in omloop met  
verschillende betekenissen. Zo verwijst cultuur naar normen en waarden, etniciteit naar  
identiteit en herkomst naar geboorteland. Om praktische overwegingen kiezen we ervoor om 
in de brochure zo veel mogelijk de termen ‘culturele herkomst’ en ‘migranten’ te gebruiken. 
In verband met de leesbaarheid wordt soms een groep benoemd – bijvoorbeeld Turkse 
Nederlanders. Dit kan overkomen alsof het een homogene groep is, maar dat is uiteraard  
niet het geval.

Inleiding

Elk jaar ontvangt ZonMw talrijke projectvoorstellen met het verzoek om financiering. Een van de 
criteria waar ZonMw bij de beoordeling op let, is of het project rekening houdt met de diversiteit 
van mensen. Goed onderzoek, goede preventie en goede zorg houden immers rekening met 
verschillen tussen mensen. Bijvoorbeeld met verschillen in leeftijd, sekse, sociaaleconomische 
status, cultuur en etniciteit. 

Belangrijke reden
Deze brochure pakt een van de verschillen expliciet bij de kop, namelijk het verschil in cultuur 
en etniciteit. Het blijkt dat de aandacht voor cultuur en etniciteit veel minder breed geaccep-
teerd is dan die voor de andere aspecten. Daar komt bij dat culturele en etnische verschillen 
veel implicaties kunnen hebben voor zorginnovaties en gezondheids(zorg)onderzoek. Een extra 
impuls is daarom nodig.

Intentie 
Met deze brochure wil ZonMw subsidieaanvragers laten zien dat het belangrijk is om aan  
culturele en etnische verschillen aandacht te besteden. We willen hen inspireren om zich ook 
vanuit die optiek te buigen over vraagstukken die zich voordoen in een project. Welk gewicht 
moet bijvoorbeeld tijdens de projectfasen worden toegekend aan de culturele en etnische  
verschillen? En is het nu wel of niet nodig om voor elke groep iets specifieks te ontwikkelen? 
De brochure geeft een kleurrijk palet van overwegingen mee. Deze zijn voorzien van anekdotes 
en voorbeelden, gebaseerd op gesprekken met mensen uit de praktijk en op geraadpleegde 
literatuur. Dit alles ter inspiratie en als kleurstof voor nieuwe projecten. 

Ook andere verschillen van belang
Ondanks de focus in deze brochure op culturele en etnische verschillen, blijft ook aandacht voor 
de andere aspecten uiteraard van belang, zoals man/vrouw, leeftijd en sociaaleconomische 
status. De tips in deze brochure zijn vaak ook daarop van toepassing. Zo is het belangrijk te 
beseffen dat er áltijd verschillen bestaan tussen mensen binnen een doelgroep of onderzoeks-
populatie. Daarom is het nodig om weloverwogen te beslissen waarom – en op welk moment – 
er wel of niet rekening gehouden moet worden met die verschillen. Ook is het van belang om 
die keuzes transparant te maken in het projectvoorstel.
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Goede redenen
Voorbeeld

Gezondheid en herkomst
Er zijn veel voorbeelden van de relatie tussen herkomst en verschillen in gezondheid. Sommige 
ziektes (zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten) komen bijvoorbeeld vaker voor bij 
bepaalde groepen. De sterfte aan deze ziekten onder Turkse, Surinaamse en Antilliaanse mannen 
is hoger dan onder mannen van Nederlandse afkomst. De leefstijl van migranten lijkt op 
sommige punten ongezonder dan die van Nederlanders – en op andere punten juist gezonder. 
Herkomst kan dus een belangrijke factor zijn om mee te nemen in onderzoek naar de oorzaken 
en behandeling van ziekten. 

Anekdote
Evenredige vertegenwoordiging 

‘Als onderzoeker wil je kwaliteit leveren. Daarom streef je bij een steekproef naar een even-
redige vertegenwoordiging van bijvoorbeeld leeftijd en sekse. Herkomst hoort daar ook bij. 
Stel namelijk dat je migrantengroepen uitsluit van onderzoek, en dat je de uitkomsten gebruikt 
om uitspraken te doen over de gehele bevolking. Dan is de kans groot dat die uitspraken niet 
valide zijn.’ 

Anekdote
Geen excuus
‘Je kunt er niet omheen dat de bevolking van een stad als Rotterdam voor 47 procent uit 
migranten bestaat. Je móet hen dus wel bij het onderzoek betrekken. Zij maken deel uit van 
onze samenleving. En ja, het is soms ingewikkeld om hen in het onderzoek mee te nemen. 
Maar dat is nog geen excuus om ze buiten te sluiten, waardoor het hele onderzoek op hen 
geen betrekking heeft.’

Voorbeeld
Indirect uitsluiten 
Soms is uitsluiting niet bewust. Er zijn ook vormen van indirecte uitsluiting. Zo is er een studie 
geweest naar de psychische gesteldheid en het zorggebruik van Nederlanders. Daarbij werden 
respondenten uitgesloten die het Nederlands onvoldoende beheersten. 

Iedereen heeft in principe in gelijke mate recht op een goede 
gezondheidszorg. Toch is de zorg niet op iedereen even goed 
toegesneden. Dat houdt onder meer verband met verschillen 
in culturele herkomst van mensen. Deze verschillen spelen 
bijvoorbeeld een rol bij het ontstaan van ziekten en de manier 
waarop mensen hulp zoeken. Ze bepalen in zekere mate hoe 
mensen hun gezondheidsproblemen beleven en verwoorden. 
En ook hebben ze invloed op de effectiviteit van behandelin-
gen. Dat maakt het noodzakelijk om binnen een gezondheids-
(zorg)project rekening te houden met deze verschillen.

Ook om professionele redenen is aandacht voor verschil in 
culturele herkomst van belang. Als onderzoeker, zorgverlener 
of beleidsmaker wilt u ongetwijfeld dat uw project voldoet 
aan de kwaliteitsstandaarden. Zo is het belangrijk dat de 
onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn en dat de mate van 
generaliseerbaarheid duidelijk is. En ook dat zo veel mogelijk 
mensen – met al hun verschillen – baat hebben bij uw project.
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Voorbeeld
Niet los van elkaar
Soms bestaat de neiging om verschillen in leeftijd en herkomst los van elkaar te bekijken. 
Probeer te ontdekken welke kenmerken, al of niet in samenhang, kunnen leiden tot relevante 
verschillen. Bijvoorbeeld bij het ontstaan, uiten, beleven, diagnosticeren, voorkomen en 
behandelen van ziekten. Sommige variabelen kunnen relevanter zijn dan andere, omdat ze 
er meer toe doen of gewoon omdat ze een groter effect hebben. Inzicht daarin helpt u zich 
te beperken tot de meest relevante diversiteitskenmerken in een specifieke context.

Voorbeeld
Onterecht ingedeeld
Guido is een man van Antilliaanse afkomst. Hij wil van zijn alcoholverslaving af en meldt zich 
voor een intake bij de verslavingszorg. Tijdens het gesprek vertelt hij terloops dat hij zich 
helemaal niet mannelijk voelt, maar daar wordt tijdens het gesprek aan voorbijgegaan. Dat geldt 
ook voor het feit dat hij al elf jaar in Nederland woont en dat hij een hoge managementfunctie 
heeft bij een grote multinational – wat hem een hoge sociaaleconomische status verschaft. 
Op basis van het gesprek zou Guido een passend zorgaanbod moeten krijgen. Guido krijgt 
echter het advies om deel te nemen aan een gespreksgroep voor migrantenmannen. Onterecht 
wordt hij alleen ingedeeld op basis van herkomst. 

Voorbeeld
Setting doet ertoe
Ook de setting van een project of onderzoek bepaalt welke verschillen ertoe doen. Zo zullen in 
de eerstelijnszorg andere verschillen relevant zijn dan in de tweedelijnszorg. Een huisarts en 
internist kijken op verschillende manieren aan tegen bijvoorbeeld de ziekte diabetes mellitus 
type 2. De huisarts zal bij gezondheidsklachten meer letten op welke factoren een risico vormen, 
zoals overgewicht, leefstijl, man/vrouw, erfelijkheid en familiehistorie én de diversiteitsaspecten 
die daarbij een rol spelen. De internist ziet echter mensen bij wie de diagnose diabetes type 2 
al is gesteld. Hij zal meer letten op bijvoorbeeld het ziektestadium, de mate van comorbiditeit 
en comedicatie én de diversiteitsaspecten die daarbij weer een rol spelen.

Diversiteit gaat over verschillen tussen mensen. Bijvoorbeeld 
in sekse, cultuur, etniciteit, verblijfsstatus, leeftijd, sociaaleco-
nomische status, seksuele voorkeur, samenlevingsvormen en 
religie. Maar in hoeverre is het nodig om met al die verschillen 
rekening te houden in een (onderzoeks)project? En tot waar 
moet u dan gaan? Het antwoord op dergelijke vragen zal per 
project verschillen.

Belangrijk is om u bewust te zijn van de verschillen. Denk na 
over de implicaties van diversiteit voor het project. Wees 
bedacht op uw eigen (voor)oordelen. Staar u niet blind op één 
diversiteitsaspect. En: zorg voor een zorgvuldige afweging 
van de keuzes en verantwoord deze in het projectvoorstel. 

Niet onderschatten, 
niet overschatten
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Probleem of vraag formuleren
Anekdote

Duidelijke keuzes
‘Vaak is het niet mogelijk om altijd en tegelijkertijd op alle punten te differentiëren. Elk onder-
zoek is per definitie een simplificatie. Stel dat de vraag is hoe vaak er binnen de samenleving 
kindermishandeling in het gezin voorkomt. Dan zul je moeten kiezen welke variabelen je 
bij deze onderzoeksvraag wel of niet meeneemt. De sociaaleconomische status? De grootte 
van het gezin? De culturele herkomst? Het verschil tussen man en vrouw? Die keuze is afhanke-
lijk van wat je precies wilt weten. Het is wel van belang om die keuzes te expliciteren.’

Anekdote
Niet dezelfde betekenis

‘In de samenleving gaan we er vaak ten onrechte vanuit dat termen in verschillende culturen 
dezelfde betekenis hebben. Objectieve maten als lengte en gewicht zijn duidelijke zaken. 
Maar hoe zit het met gezondheid, pijn, angst en eenzaamheid? Die begrippen kunnen in betekenis 
enorm verschillen omdat iedereen die op een eigen manier beleeft. Maak daarom helder 
vanuit welke opvattingen je de vraagstelling in het project formuleert en operationaliseert.’ 

Voorbeeld
Kans op vertekening
In een vragenlijst om trauma’s te diagnosticeren, wordt aan cliënten gevraagd of zij nachtmerries 
hebben. Het kan echter voorkomen dat symptomen in verschillende culturen niet naar hetzelfde 
verwijzen en niet dezelfde betekenis hebben. Zo zijn nachtmerries in de ene culturele context 
een aanleiding om hulp te zoeken. Terwijl ze in een andere culturele context worden gezien als 
een manier waarop voorouders met de levenden communiceren. Meetinstrumenten kunnen 
in zo’n geval verschillende resultaten opleveren bij mensen uit verschillende culturen. 

Kijk bij het formuleren van de vraag- of probleemstelling van 
het project in hoeverre er gedifferentieerd moet worden naar 
verschillende doelgroepen. In welke mate hebben mensen 
bijvoorbeeld met de desbetreffende problematiek te maken? 
Zijn er onderlinge verschillen? Wat is hierover bekend en wat 
wijzen signalen uit de praktijk uit? 

Laat zien wat de argumenten zijn om bepaalde groepen wel 
of juist niet in de aanvraag mee te nemen. Geef het ook 
expliciet aan als u van mening bent dat diversiteit helemaal 
geen rol speelt in het onderzoek of project. Onderbouw uw 
keuzes altijd met relevante literatuur. Geef ook aan op welke 
punten uw aannames niet onderbouwd kunnen worden en 
welke kennislacunes er zijn. 



17 ZonMw Kleurstof

Doelgroep of onderzoekspopulatie 
bepalen Anekdote

Haarscherp omschrijven
‘We hebben gemerkt dat je de doelgroep haarscherp moet omschrijven. Dus niet: de allochtone 
bevolkingsgroep in Gouda of de risicopopulatie in Rotterdam. Beter is het om de doelgroep te 
beschrijven met hulp van herleidbare feiten. Dus: een populatie die voor 3% bestaat uit mensen 
met een Iraans paspoort. Waarvan 65% woont in wijk C en 70% tussen de 20 en 30 jaar is – en al 
die andere kenmerken die relevant zijn.’

Voorbeeld
Vermenging van culturen
In de beginjaren spraken we alleen over dé allochtoon en dé Nederlander. In de periode daarna 
maakten we onderscheid tussen bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 
Later kwam het besef dat er veel meer groepen zijn. En ook dat er binnen die groepen grote 
verschillen kunnen bestaan.
Inmiddels is duidelijk dat we het hebben over een zeer heterogene groep. Mensen nemen 
culturele aspecten van elkaar over – in taal, eetwijze, kledingstijl – noem het maar op. Er zijn 
steeds meer biculturele huwelijken. En er is een eerste, tweede en derde generatie met grote 
verschillen in bijvoorbeeld opleiding. Baken dus af over wie u het heeft en welke variabelen 
voor het (onderzoeks)project onderscheidend zijn.

Anekdote
Geen apart aanbod meer
‘Vijftien jaar geleden ontwikkelden we nog met succes een apart programma voor Surinaamse 
druggebruikers. Nu zouden we daar niet meer over piekeren. De Surinaamse gebruikers onder-
scheiden zich namelijk steeds minder van de Nederlanders. Het gaat vaak om oudere mensen 
die hier al jaren wonen en die hun drugs op dezelfde manier zijn gaan gebruiken als westerse 
Nederlanders. Dat een apart programma niet meer wenselijk is, komt dus doordat hun specifieke 
positie is veranderd. Daar zit blijkbaar een bepaalde dynamiek in.’

Er is altijd sprake van diversiteit binnen een doelgroep of 
onderzoekspopulatie. Een goed projectvoorstel gaat daarom 
in op de verschillen en overeenkomsten binnen die populatie. 
Het geeft bijvoorbeeld aan bij welke leeftijdsgroep(en) de 
problematiek een rol speelt en wat er bekend is over de 
culturele achtergronden en de verschillen tussen mannen en 
vrouwen. Zorg ervoor dat de probleem- of vraagstelling goed 
aansluit op de onderzoeksgroep en beschrijf die groep zo 
helder mogelijk. 

Bij het bepalen van de onderzoekspopulatie speelt soms de 
verwachte respons een rol. De afweging is dan bijvoorbeeld 
hoe groot de onderzoekspopulatie moet zijn om subgroep-
analyses te kunnen uitvoeren. Maak altijd duidelijk hoe de 
doelgroep bepaald is, wie daarbuiten (kunnen) vallen en 
welke consequenties dat heeft voor de uitkomsten van het 
onderzoek.
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Doelgroep betrekken
Voorbeeld

Indirect werven
Het kan zinvol zijn om iemand van de eigen doelgroep in te zetten bij het werven van respon-
denten, bijvoorbeeld een imam. Voordeel is dat die persoon het onderzoeksproject onder de 
aandacht kan brengen bij een groep die anders moeilijk te bereiken is. Nadeel kan zijn dat u 
dan de controle op de werving deels uit handen geeft. Omdat u zelf niet direct met de doelgroep 
communiceert, heeft u minder invloed op de beeldvorming rond het project en op het weg-
nemen van eventuele twijfels en misverstanden. 

Anekdote
Zorgvuldig kiezen
‘Het is echt niet zo dat alleen Marokkanen iets kunnen zeggen over Marokkanen, en Antillianen 
alleen iets over Antillianen. Soms heeft een westerse buurtwerker met 25 jaar ervaring meer 
kennis in huis. In een van onze projecten bleek ik ineens aan tafel te zitten met een aantal 
pleitbezorgers, in plaats van met mensen die hun ervaringsdeskundigheid zouden inbrengen. 
Ook belangrijk, maar daar ging het nu even niet om. Alles wat we voorstelden werd afgekeurd 
 – en dat had meer met de politieke context te maken dan met de professionele. Daar komt je 
project dan niet verder mee. Kijk daarom goed naar wie je erbij betrekt en waarom.’

Anekdote
Zelf al ‘vernederlandst’
‘Een valkuil is denken dat het wel goed zit met de aandacht voor culturele verschillen, omdat 
er bijvoorbeeld een niet-westerse medewerker in het team zit. Veel migranten zijn zelf al 
‘vernederlandst’. Intussen worden zij vaak overvraagd over van alles en nog wat en zijn de ver-
wachtingen torenhoog. Zij worden aangesproken op hun kennis over achtergronden, interventies, 
benaderingen – noem het maar op. Ondoenlijk, want intercultureel werken is geen kwestie 
van persoonlijke achtergronden en ervaring. Eigenlijk zou elke zorgorganisatie of elk onderzoeks-
instituut doordrenkt moeten zijn van intercultureel besef en zou iedereen intercultureel 
competent moeten zijn.’

Vaak heeft het voordelen om de doelgroep te betrekken bij 
een (onderzoeks)project. Het geeft bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om te toetsen of de probleemanalyse binnen het project 
aansluit bij de beleving van de doelgroep. Het kan helpen om 
in te schatten of een interventie effect zal hebben. En het 
biedt kansen om na te gaan of bij de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten geen belangrijke zaken over het hoofd 
zijn gezien.

Rekening houden met diversiteit stelt ook eisen aan het 
projectteam. Ga van tevoren na wie u nodig heeft binnen het 
team en over welke capaciteiten die personen moeten 
beschikken. Zorg voor een brede scope. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen met kennis over zorgnetwerken binnen bepaalde 
migrantengroepen en met kennis over de communicatie-
kanalen waarlangs deze groepen te bereiken zijn.
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Onderzoeksinstrumenten kiezen
Voorbeeld

Diagnose ADHD
Internationaal zijn er criteria vastgesteld voor de diagnose ADHD (attention deficit hyperactivity 
disorder). In vier landen – China, Indonesië, Japan en de VS – werd aan specialisten gevraagd 
om op basis van dezelfde videobeelden vast te stellen welke kinderen voldeden aan de criteria 
voor ADHD. De verschillen tussen de landen waren significant. Niet alleen het gedrag van 
kinderen ontwikkelt zich verschillend. Ook de beoordeling van wat ‘normaal’ en ‘abnormaal’ 
gedrag is, verschilt sterk. Ga dus genuanceerd om met het inzetten van internationaal vastge-
stelde instrumenten.
 

Voorbeeld
Vertaalde vragenlijst
Soms kan een vertaalde vragenlijst of bijvoorbeeld een tweetalige interviewer die thuis bij de 
mensen langsgaat de respons op het onderzoek verhogen. Maar die werkwijze kan ook invloed 
hebben op het antwoord dat de respondent geeft. Sommige onderzoekers kiezen er daarom 
voor om alleen met tweetalige interviewers te werken als het écht noodzakelijk is. 

Anekdote
Generaliseerbaar?
‘Stel dat je onderzoek wilt doen naar hoe islamitische vrouwen de menopauze beleven. Dan kun 
je met interviews nagaan wat deze vrouwen ervaren. Dat wil nog niet zeggen dat die waarheids-
vinding dan ook voor andere islamitische vrouwen geldt, bijvoorbeeld voor degenen die wonen 
aan de overkant van de straat, in een andere provincie of in Marokko. Belangrijk is om van 
tevoren te beslissen in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek generaliseerbaar moeten zijn. 
Of is het juist de bedoeling dat het onderzoek alleen specifiek iets zegt over een beperkte groep? 
Die keuze heeft direct invloed op het onderzoeksdesign.’

Voorbeeld
Zelfzorg
Problemen met de validiteit van het onderzoeksinstrument hoeven niet alleen te liggen aan 
culturele invloeden. Ook een laag opleidingsniveau van mensen kan een rol spelen, waardoor zij 
moeite hebben met abstracte begrippen. ‘Ik ervaar geen problemen met zelfzorg’ is zo’n zin in 
een enquête die waarschijnlijk niet iedereen begrijpt. 

Anekdote
Kloppend hart

‘Toen de vragenlijsten terugkwamen bleek dat álle ondervraagde Turkse mannen last hadden 
van hartkloppingen. Wat bleek? Ze kenden het begrip hartkloppingen helemaal niet. Ze dachten 
dat het ging om een kloppend hart.’

Welke methoden en technieken u kiest, is sterk afhankelijk 
van uw doel. Dit kan gaan om  beschrijvend, exploratief of 
toetsend onderzoek. Afhankelijk van het soort onderzoek 
bekijkt u de mogelijkheden om de doelgroep te betrekken. 
Kan deze daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek? 
En zijn er specifieke factoren waar u rekening mee moet 
houden?

Veel meetinstrumenten zijn ontwikkeld vanuit een westers 
gedachtegoed. De culturele validiteit is daardoor vaak onvol-
doende. Probeer meetfouten en vertekening zoveel mogelijk 
te voorkomen. Achterhaal of er geschikte instrumenten 
beschikbaar zijn en welke ervaring daarmee is opgedaan. 
Pas bestaande instrumenten aan of ontwikkel ze desnoods 
zelf. Weersta in ieder geval de verleiding om de meetinstru-
menten die beschikbaar zijn te laten bepalen wat de onder-
zoeksgroep wordt.
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Gegevens verzamelen
Voorbeeld

Etnisch matchen
Een van de kwesties is of je mensen uit hetzelfde geboorteland de vragenlijsten moet laten 
afnemen. Vroeger werd hard geroepen dat ‘etnisch matchen’ moest. Argumenten waren vaak 
de taal en het onderlinge vertrouwen. Inmiddels is duidelijk dat het soms beter is om juist níet 
iemand uit dezelfde groep te vragen, bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen als alcoholgebruik 
of psychische problemen. Gevoelens van schaamte en angst voor roddel in de eigen gemeen-
schap kunnen dan de validiteit beïnvloeden. 

Anekdote
Angst voor gevolgen
‘Mensen zijn soms ontzettend bang dat hun informatie wordt doorgegeven aan een ander. 
Aan de school. Aan de overheid. Aan een ouder. Mensen hebben angst dat hun kinderen worden 
weggehaald. Dat er uitzetting dreigt. Er gaan soms zo veel verhalen rond… Zorg er daarom 
voor dat mensen weten waar ze aan toe zijn en wat er met hun informatie gebeurt. Is er sprake 
van een verklaring (informed consent) die ondertekend moet worden? Zorg er dan voor dat 
de verklaring zo is opgesteld dat de respondenten die begrijpen.’

Voorbeeld 
Vrije keuze
Belangrijk is dat respondenten vrij in hun keuzes zijn. Op die gronden is ooit een onderzoek 
onder asielzoekers in een asielzoekerscentrum afgewezen door een ethische commissie. 
De asielzoekers zouden in de veronderstelling kunnen zijn dat ze deelname aan onderzoek 
niet kunnen weigeren. 

Voorbeeld
Invloed echtgenoot
Soms is het moeilijk te organiseren om bij vrouwen een interview af te nemen zonder de echt-
genoot erbij. Bijvoorbeeld omdat dit als ongepast of ongebruikelijk wordt ervaren. Dat kan 
consequenties hebben voor de uitkomsten. Een oplossing kan zijn om haar de gevoelige vragen 
schriftelijk te laten invullen. Of om een vrouwelijke onderzoeker in te zetten en aan te geven 
dat het onderzoek onder andere over vrouwenzaken gaat.

Hou bij het verzamelen van gegevens rekening met diversiteit. 
Zo is het soms handig om intermediairs in te zetten om het 
vertrouwen van de doelgroep te winnen – en soms ook niet. 
Ook de setting waarin het onderzoek plaatsvindt vraagt om 
zorgvuldige overwegingen. Wat doet u als het interview met 
de eerste generatie Marokkaanse vrouwen alleen kan plaats-
vinden in de aanwezigheid van hun man? En mag een kind 
als tolk optreden?

Soms is er nog weinig bekend over verschillen tussen culturele 
groepen. Bij een kwantitatieve studie is het dan lastig om op 
voorhand te bepalen op welke variabelen in de analyse 
onderscheid gemaakt moet worden. Overweeg dan om in 
samenhang met die studie ook een kwalitatief onderzoek uit 
te voeren, zodat er meer relevante en nieuwe informatie 
beschikbaar komt. Bijvoorbeeld door binnen de onderzoeks-
populatie sleutelinformanten te interviewen of door te 
werken met focusgroepen. 
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Uitkomsten analy seren en 
interpreteren Voorbeeld

Kleine aantallen
Vaak zijn etnische groepen binnen een onderzoek klein in omvang, bijvoorbeeld bij gebruik 
van gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Hoe ga je als onderzoeker daarmee om? 
De precisie wordt namelijk steeds geringer als in de analyse onderscheid gemaakt moet worden 
naar leeftijd, man / vrouw en aandoening. Aan de andere kant: vaak zijn juist die variabelen 
van belang om tot een verklaring te komen. Aanvullende kwalitatieve methoden kunnen in 
zo’n situatie tot nieuwe inzichten leiden. Bedenk wel van tevoren hoe de gegevens uit het 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek gecombineerd gaan worden.

Anekdote
Groepen vergelijken 
‘Wees niet te snel geneigd om het probleem dat je onderzoekt te verklaren vanuit verschillende 
culturele achtergronden. Misschien spelen andere kenmerken of omstandigheden wel een rol. 
Wij kwamen dat tegen bij een onderzoek naar de informatieoverdracht van artsen aan ouders 
van migrantenkinderen met astma. Aanleiding voor dit onderzoek waren klachten van artsen 
in het ziekenhuis. Zij constateerden dat deze patiënten hun instructies onvoldoende opvolgden. 
Niet alleen de migrantenpopulatie is toen onderzocht, maar ook de westerse. Wat bleek? 
Het probleem deed zich bij beide groepen voor, en dan met name bij groepen met een lagere 
sociaaleconomische status. De informatie van de artsen bleek te weinig op hen afgestemd te 
zijn. Dus onderzoek je bepaalde problemen onder migranten, overweeg dan om dat onderzoek 
ook onder niet-migrantengroepen te doen.’

Voorbeeld
Andere verklaring
Uit onderzoek bleek dat het aantal ziekenhuisopnamen onder Marokkaanse vrouwen ( jonger 
dan 50) 12% lager lag dan onder vrouwen van Nederlandse afkomst. Zouden Marokkaanse 
vrouwen wellicht problemen ondervinden met de toegankelijkheid van de intramurale zorg? 
Uiteindelijk bleek de verklaring te liggen bij bepaalde aandoeningen, zoals kanker en hart- en 
vaatziekten. Deze ziekten bleken bij Marokkaanse vrouwen onder de 50 weinig voor te komen.

Het is belangrijk om alleen uitspraken te doen over een 
hele groep als de bevindingen daadwerkelijk voor die hele 
groep gelden. Kijk daarom goed naar de samenstelling van 
de onderzoekspopulatie in relatie tot wat u wilt weten. 
Vanzelfsprekend overweegt u ook of het nodig is om data 
apart te analyseren, bijvoorbeeld op sekseverschillen, of op 
verschillen in herkomst of leeftijd.

Soms bestaat het risico dat u zelf verbanden gaat leggen 
vanuit een eigen cultuurbepaalde blik op de werkelijkheid. 
Probeer daarop bedacht te zijn en zorg voor een toetssteen 
om te kijken of de interpretaties kloppen. Hou er ook rekening 
mee dat verschijnselen soms verklaard kunnen worden vanuit 
een combinatie van factoren als leeftijd, sekse en etniciteit. 
Bovendien kunnen die factoren ook onderling weer samen-
hangen. 
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Interventies ontwikkelen
Voorbeeld

Van analyse naar oplossing
Ga na of cultuur en herkomst van invloed zijn op de oorzaken van het probleem en op de 
oplossing. Komt bijvoorbeeld de aandoening vooral voor bij bepaalde groepen en in hoeverre 
speelt erfelijkheid een rol? Zijn er bepaalde culturele gedragingen die gezondheidsbelemmerend 
zijn (zoals te zout eten) of juist gezondheidsbevorderend (zoals het geringe alcoholgebruik bij 
moslims)? Spelen verschillen tussen man en vrouw een rol? Wie is het gezinshoofd, neemt de 
beslissingen, haalt de boodschappen en is verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen? 
Zijn er waarden binnen de culturele context die invloed hebben op hoe mensen aankijken 
tegen hun gezondheid? Hoe zijn mensen georganiseerd en langs welke voorzieningen zijn 
ze bereikbaar?

Voorbeeld
Boodschap onuitvoerbaar
Culturele aspecten kunnen grote invloed hebben op gezondheidsvoorlichting. Een voorbeeld 
daarvan is de voorlichting over het fluorideadvies van een aantal jaren terug. De boodschap 
aan ouders was: poets voor het naar bed gaan de tanden van je kinderen met fluoridetandpasta. 
In sommige culturen is het echter de gewoonte dat kinderen in de huiskamer in slaap vallen. 
Dan gaat die boodschap niet werken; wat je wilt bereiken blijkt voor deze groep immers onuit-
voerbaar. Een betere boodschap was in hun geval: na de laatste maaltijd de tanden poetsen.

Anekdote
U-bocht
‘Een aantal jaren geleden voerden we een project uit met gedetineerde Surinamers om hiv en 
aids bespreekbaar te maken. Een Surinaamse projectmedewerker bedacht toen om met de 
doelgroep een brochure te maken over het onderwerp. Hij gebruikte het samen maken van 
een brochure als invalshoek voor zijn interventie. Zo’n u-bocht kan een handige oplossing zijn 
voor het aanroeren van onderwerpen die in sommige kringen lastig bespreekbaar zijn.’

Gaat het in de subsidieaanvraag om interventies voor betere 
zorg of gezondheid? Dan is de grootste uitdaging het samen-
spel tussen probleem, doel, doelgroep en methodieken. Weeg 
welke (interventie)strategie het beste past en hou daarbij 
rekening met verschillen tussen mensen.

Het is niet per definitie zo dat er voor elke groep een aparte 
interventie nodig is. Vaak heeft het de voorkeur om interventies 
te doen aansluiten op gemeenschappelijke kenmerken. 
Segmenteer alleen als dat nodig is, bijvoorbeeld als er sprake 
is van verschillen in effect van een behandeling of medicijn. 
Is het toch beter om voor bepaalde groepen een aparte 
aanpak te kiezen? Neem die extra inspanning dan op in het 
projectvoorstel. Geef aan op grond van welke overwegingen 
die inspanning wel of niet nodig is. Bouw ook eventueel een 
testfase in om te toetsen of een gesegmenteerde aanpak 
werkt. 



29 ZonMw Kleurstof

Opbrengsten verspreiden en 
implementeren Voorbeeld

In overleg
Uit onderzoek bleek dat een specifieke soa veel voorkwam bij een bepaalde bevolkingsgroep. 
Die bevolkingsgroep viel toen massaal over dat onderzoeksrapport heen. De betrokkenen 
voelden zich zwaar gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Als onderzoeksresultaten een cultuur-
specifieke component bevatten, is het raadzaam om deze naar buiten te brengen in overleg 
met de groep die het betreft. U kunt bijvoorbeeld gezamenlijk de nadelige gevolgen bespreken 
en een tegenstrategie voorbereiden. 

Voorbeeld
Steun onmisbaar
Soms zal er meer moeite gedaan moeten worden om steun te krijgen voor interculturele 
initiatieven. Zoek dan naar goede argumenten om toch door te zetten. Bijvoorbeeld het bestaan 
van een gezondheidsprobleem in een specifieke groep of de noodzaak om zorg te ontwikkelen 
die beter is toegesneden op die groep. Ook besparing van kosten kan een argument zijn. Begin 
niet aan een innovatieproject als het een losstaand initiatief is in uw organisatie. De kans is 
dan groot dan het ergens onderweg blijft steken. Zorg voor steun vanuit het management in 
alle fasen van het project. 

Voorbeeld
Verkeerd beeld
Onderzoeksresultaten kunnen hardnekkige vooroordelen wegnemen. Belangrijk is daarom 
dat uitkomsten van onderzoek op de plek terechtkomen waar mensen profijt hebben van de 
nieuwe inzichten. Zo is er in het verleden onderzoek gedaan naar de eerstehulpposten van de 
Rotterdamse ziekenhuizen. Daaruit bleek dat de problematiek waarmee Marokkaanse kinderen 
zich bij de eerste hulp melden veel ernstiger is dan die van hun Turkse of Nederlandse leeftijd-
genootjes. Punt is dat deze kinderen niet op tijd naar de huisarts gaan. Ze blijven dus langer 
doorlopen met hun klachten. Uit een ánder onderzoek bleek dat huisartsen vaak het beeld 
hebben dat niet-westerse patiënten sneller met klachten naar de huisarts gaan dan andere 
patiëntengroepen. De Marokkaanse patiëntjes dus niet, weten we nu uit dat eerste onderzoek. 

Elk project heeft opbrengsten, zoals onderzoeksuitkomsten 
of voorlichtingsmaterialen die zijn ontwikkeld. Om die te 
implementeren is een plan van aanpak nodig. In zo’n plan gaat 
het om zaken als doelgroep, communicatiekanalen en factoren 
die belemmeren en bevorderen bij het implementeren. 
Ook daarbij is het van belang om rekening te houden met 
specifieke aandachtspunten op het terrein van diversiteit.

Bedenk van tevoren of de uitkomsten van het project een 
weerslag kunnen hebben op bepaalde groepen mensen. 
Overleg eventueel met de doelgroep hoe de resultaten het 
beste naar buiten gebracht kunnen worden. 
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Planning maken, begroting 
opstellen

Sommige projecten vragen meer tijd of geld omdat ze rekening 
moeten houden met verschillen tussen mensen. Zo kunnen 
vertalingen of andere benaderingswijzen nodig zijn. Misschien 
moet u bij een onderzoeksdesign meer investeren om 
voldoende bereik te genereren. En soms is het noodzakelijk 
om een werkwijze eerst uit te testen bij bepaalde groepen. 

Kijk bij het opstellen van uw plan wat er nodig is. Geef dat 
duidelijk aan en begroot de activiteiten. Anticipeer zo veel 
mogelijk op situaties zodat u knelpunten op een later tijdstip 
kunt voorkomen. Zoek in het project ook naar een goede 
timing van de werkzaamheden. Zo kunnen feestdagen, 
vakanties en ramadan grote invloed hebben op de planning. 

Voorbeeld
Soms extra kosten
Gemiddeld genomen ligt de onderzoeksrespons onder migranten net wat lager dan bij niet-
migranten. Zo kan de beheersing van de Nederlandse taal een rol spelen. Soms is het handiger 
om te kiezen voor face-to-face-interviews. Die blijken in bepaalde situaties meer respons op te 
leveren dan enquêtes via de post en interviews via de telefoon. Dat alles brengt soms extra 
kosten met zich mee.

Voorbeeld
Goed tijdstip 
Timing is erg belangrijk. De ramadan is voor alle moslims een belangrijke periode. Zij zijn in 
die periode weliswaar veel thuis en dus gemakkelijk bereikbaar. Maar de sociale en spirituele 
betekenis maakt die periode minder geschikt om ze te benaderen voor onderzoek. Ook 
belangrijk: hou rekening met gebedstijden en tijdstippen waarop gegeten wordt. Bovendien 
zijn veel Turkse en Marokkaanse families in de zomermaanden niet bereikbaar omdat ze dan 
lange vakanties doorbrengen in hun land van herkomst.

Anekdote
Desnoods langs de deur

‘Mijn ervaring is dat het benaderen van – voor ons – moeilijk bereikbare groepen absoluut 
mogelijk is. Je moet wel goed bedenken wat je op je weg kunt tegenkomen. Hoe benader je de 
doelgroep? Is een vertaling nodig? En als mijn respondent geen telefoon heeft, gaan we dan 
langs de deur? En wat doen we als er niet wordt opengedaan? Dat moet je allemaal inbouwen.’
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