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inleiding 

Wat is er aan de hand met Jamila? 

 

 

 

Transculturele diagnostiek in de Jeugdzorg 





Opdracht  

• Diagnostiek – wat is er aan de hand?  

 

• Begrip + Wat te Doen? 

 



Casus S. 

• 17 jaar, jongen, mbo 

• van school gestuurd; na 6 maanden nog geen vervangend onderwijs 

• slim en leergierig 

 

Redenen: 

• verzet zich tegen strakke regels, hiërarchie,  
• en onduidelijke (soms incongruente) leercontexten [?] 

• impulsief  

• verbaal en soms fysiek agressief met medeleerlingen maar niet in de klas 

• af en toe brutaal en grof naar een docent 

 

 



Achtergrond S.  

• Afkomst Irak, sinds 18 maanden in NL 

• Vluchteling 

• Met [getraumatiseerde] familie: ouders, broers en zussen, een oma, 
ooms/tantes en enkele neven en nichten; huis, bedrijf en haard kapot 
gebombardeerd 

• Soenniten  

• Vader machteloos, kostwinnersrol verdwenen  
• vindt het moeilijk met zijn zoon te spreken over wat er aan de hand is 

• Beide ouders erg verdrietig over gedrag S.  

 

 



Diagnostiek – wat is er aan de hand in deze situatie?  
 

Begrip + Wat te Doen? 
 
Opdracht (ieder vanuit eigen werkveld):  
• Hoe deze situatie te begrijpen? 
• Wat is geëigende benadering?  
• Welke stappen zijn er nodig om hier achter te komen? 
 
(5 minuten) 

 



benadering 

• Beperkingen van instrumenten en protocollen 

• Handelingsgericht  

• (Cultuur-stress-inwikkeling) 

• Cultural Formulation Interview 

 

 

 

 



Handelingsgericht  

Diagnostiek voor wie?  

• In plaats van tegenover en van, naast en met … 

• Diagnostiek als gezamenlijke onderneming, binnen een relatie versus 
diagnostiek vanuit overheidswege… 

 

 

• Wat kan er aan bijdragen om stress terug te brengen?  

• Multisystemisch 

 

 



Zes fundamentele vragen voor ggz inzet & CFI 

Zes fundamentele vragen Voor A Voor B 

Wie Wie is probleemhouder? Wie 
praat? 

Wie is diagnosticus / therapeut? 
  

Wat  concreet gedrag- ernst 
signalen 

concreet gedrag- ernst signalen 

Wanneer  triggers triggers 

Waar context context 

Waarom Verklaring -> gevolg Verklaring-> gevolg 

Wat moet 
gebeuren? 

… … 

 Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Wat moet gebeuren?  



Cultural Formulation Interview 

 

 

https://www.dsm-5.nl/documenten/artikel/13/Cultural-Formulation-
Interview  

 

https://www.dsm-
5.nl/documenten/cultural_formulation_interview_clientversie.pdf  

 

https://www.dsm-
5.nl/documenten/cultural_formulation_interview_informantversie.pdf  
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Gebruik van instrumenten 
 
• Er bestaat geen enkel instrument of test die in iedere (culturele) 

context zomaar kan worden gebruikt 

 

• Test: noodzakelijk onderzoek naar vormen van validiteit (ecologische, 
construct, predictieve etc.) 

 

• Voorbeelden: IQ, ASEBA- Achenbach  

 

  

 



concepten 

•Ontwikkeling  

 

• Intelligentie 

 

•Persoonlijkheid 

 

•Neuropsychologie  
 



Culturele psychiatrie 

• [medische] antropologie 

• Neuroscience 

 

 

• Cultural neuroscience 

• Epigenetica 

• Developmental psychobiology 



 
Neuroscience 
 
• Er zijn geen hersens volkomen identiek. Hersens verschillen van elkaar 

zoals vingerafdrukken doen 

• Er zijn wel overeenkomsten 

 

• De hersens functioneren en vormen zich uitsluitend via zintuigelijke, 
sensomotorische  input 

• De effecten waarvan worden opgeslagen in patronen die op elkaar 
voortbouwen 



 
Cultural neuroscience  - Epigenetica   
-Developmental psychobiology 
 
• Patronen worden opgebouwd met input uit en in diverse ecologische 

niches 

• Ecologisch: bv. geschiedenis, klimaatomstandigheden, geuren, 
kleding, eten, taal, gebruiken, manieren van zitten, lopen, praten.. 

 

• Expressie van genen is afhankelijk van de wisselwerking met het 
milieu in deze niche 

• Iedere niche is uniek 

 



Stress  

Wanneer geen aansluiting van patronen…  



conclusie 

Van prefab naar [cultuursensitief] maatwerk 


