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Je wortels kruipen mee over de aarde

De diversiteit in mijn therapiekamer toont zich ook in de 
verschillende culturele achtergronden van mijn cliënten. 
Naast andere factoren zoals socio- economische status, leeftijd, 
gender, … lijkt migratie in het gezin me een belangrijk feit om 
mee te nemen in de therapie. Ik ben vanuit deze overtuiging op 
zoek gegaan naar wat de transculturele psychologie/psychiatrie 
hierover zegt. Wat ik daar tegenkom is compatibel met wat 
voor mij belangrijke pijlers zijn van het contextueel werken: 
intergenerationele verbinding, bestaansrecht, werken aan 
loyaliteitsconflicten, het belang van actie, hulpbronnen, geven 
en nemen … Ook het inzetten van de therapeutische relatie 
maakt hét verschil in therapie in diversiteit. Een aantal van deze 
aspecten wil ik graag illustreren aan de hand van een casus.

Casus M: migratie, verlies en verbinding.
M meldt zich aan in mijn praktijk op doorverwijzing van 
een psychiater van een Gents ziekenhuis. Hij is 39 jaar oud, 
getrouwd en heeft 2 zonen. M. is van Turkse origine. Hij heeft 
medisch onverklaarbare chronische pijn aan de rechterschouder 
en in de nek. Hij heeft ook steeds last van barstende hoofdpijn, 
oververmoeidheid en slaapproblemen. De diagnose: majeure 
depressie en psychosomatische klachten. Na vele artsen en 
opnames werd dus geen bevredigende verklaring gevonden 
voor zijn pijnklachten. Een combinatiebehandeling van psycho-
farmaca en psychotherapie wordt aangewezen. Dit gebeurde 
na twee ziekenhuisopnames van elk ongeveer twee weken. De 
tweede sessie starten we met het genogrammen. Dat is de actie 
van het bespreken en opstellen van zijn stamboom. Het is voor 
hem een bijzondere activiteit. Hij is verwonderd dat ik interesse 
heb in al zijn familieleden. We zijn met te veel, we kunnen 
nooit allemaal samen op het papier, herhaalt hij meermaals. Het 
genogrammen legt zijn loyaliteitsconflicten en het vele geleden 
onrecht bloot. Hij komt er uit als het zwart schaap van de familie 
en het vele onrecht dat zijn grote familie hem had aangedaan 
wordt gecumuleerd bij elk nieuw familielid op het genogram. 
Zo liet zijn vader een huis bouwen ‘voor M’ met het geld dat hij 
opstuurde, maar de akte kwam nooit op zijn naam. Zijn broers 
en zussen verdelen het onder elkaar in de vakantieperiodes. Hij 
was van kleins af aan diegene waarop neergekeken werd. Als er 
iets mis ging was het zijn schuld. Hij voelt zich buitenstaander. 
Hij voelt zich financieel gebruikt en emotioneel buiten huis 
gezet De onbewust verwachte ziektewinst, dat zijn familie 
hem zou bezoeken aan zijn ziekenhuisbed, heeft nooit plaats-
gevonden. Naast deze thema’s is er een ander belangrijk stuk 
van zijn leven prominent aanwezig in de therapie: het migratie-
thema. Ik stel hem de vraag: “ Wat moest je missen toen je naar 
België verhuisde?” Zijn gezicht klaart op. “Alles van Turkije” 
zegt hij. Ik vraag door en er volgt een opsomming: “de lucht 
en het water van daar, de ezan die weerklinkt (oproep tot gebed 
vanuit de moskee), de mensen van mijn dorp, het werk op het 

je als je vanuit ‘het oog van de dood’ naar je huidige leven kijkt ? 
Welke talenten heb je overontwikkeld en welke heb je begraven ? 
Wat is jouw fundamentele drive in het leven ? Wat gaat je meest 
aan het hart ? Wat zijn je kernwaarden ? Wat is jouw bijdrage aan 
de wereld ? Wat is jouw missie ?

Bij elk van deze vragen of invalshoeken passen tal van biografische 
werkvormen en oefeningen, die je individueel of in groep kunt 
toepassen. In dit artikel is de ruimte te beperkt om dit uit te 
werken. Geïnteresseerden kunnen informatie vinden in 
onderstaande literatuur of contact opnemen met de auteur.
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Hij kan zijn afgebrokkelde identiteit 
beginnen heropbouwen met de anderen 
als spiegel.

is: vader, echtgenoot, schoonbroer, schoonzoon, ... Deze 
verbindingen zien was de zalf op de wonde van het status-
verlies. Hij kan zijn afgebrokkelde identiteit beginnen 
heropbouwen met de anderen als spiegel. Zijn klachten zijn niet 
volledig verdwenen en na een pauze van 2 maanden vakantie 
meldde hij zich opnieuw aan. De terugkeer naar België was 
niet makkelijk geweest. Wel is er een belangrijk verschil met de 
eerste periode van de therapie: Over hoe het hier verder moet 
maakt hij stilaan zelf conclusies die de dualiteit overstijgen. 
De nieuwe realiteit en identiteit die hij weet te creëren zijn 
geen compromissen tussen hier of daar maar hebben een eigen 
functie. Het is een synergie die het conflict tussen vroeger en 
nu overstijgt. 1+1=meer, er komt verbinding tussen vroeger en 
nieuwe mogelijkheden. Doorheen de therapie komen er kan-
sen om zich te verankeren in beide culturen in zijn leven, zon-
der deloyaal te zijn aan de cultuur van origine en zonder enkel 
te idealiseren en hierin te vluchten. Er komt dus tweeheid in 
plaats van dualiteit. De nieuwe structuren krijgen nieuwe taal en 
bezieling in dialoog en actie. Hij kan de verdiensten van de 
vorige generaties eren en wat bruikbaar is doorgeven aan zijn 
kinderen. Hierdoor verwerft hij gerechtigde aanspraak, meer 
vrijheid dus en geeft hij kansen aan de volgende generaties. 
Het zorgt voor verbindende dialoog tussen familieleden, zijn 
kinderen, zijn vrouw, zichzelf, hun erfgoed en toekomst.

Bestaansrecht
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een sterke etnische 
identiteit één van de meest robuuste factoren is om te slagen. 
Zo zijn goed presterende leerlingen van Turkse en Marokkaan-
se afkomst zich meer bewust van hun eigen etnische identiteit 
en achtergrond dan zwak presterende Turkse en Marokkaanse 
leerlingen (Phalet & Andriessen, 2003, in Severiens, 2010). 
Ouders die de verbindende dialoog met kinderen aangaan, 
scheppen ook mogelijkheden naar de versteviging van hun zijn. 
Net omdat voor cliënten van een andere origine vaak de 
gevolgen van migratie een blinde vlek zijn, ben ik van mening 
dat professionals hier alert naar mogen zijn en bewust naar 
vragen. Zoals beschreven in bovenstaande casus kan de dialoog 
in therapie mensen de mogelijkheid geven om de dualiteit van 
pro / contra de ene, gene of andere cultuur te overstijgen. Beide 
culturele referentiekaders hebben hun bestaansrecht. 
Het genogram is een manier om beide culturen aanwezig 

te laten zijn, zo worden ook eventuele loyaliteitsconflicten 
zichtbaar. In zo’n dialoog kan afscheid nemen een ontmoeting 
worden (Heyndrickx, P. (2008) in plaats van eenzijdig 
verlies. Zo wordt het op termijn ook mogelijk om actie te 
ondernemen in een maatschappij die voordien enkel 
bevreemdend of beangstigend leek, zonder zichzelf te 
verloochenen, zonder deloyaal te zijn. Mijn ervaring is dat 
het intergenerationeel perspectief binnen het contextuele

land en met de dieren, het licht van de zon daar, wie je kunt 
zijn, de feesten waarbij iedereen samen komt, het fruit dat je zelf 
plukt uit je tuin, ... Hij lijkt zich te warmen aan de herinneringen 
van toen en elders (Tjin A Djie, K. & Zwaan, I., (2007).
Later vraag ik hem of hij hierom heeft gerouwd. Het antwoord is 
neen, nooit bewust, altijd vaag op de achtergrond. “Er was nooit 
tijd voor gemis, alleen maar werken. Het heeft me een huis met 
lening opgeleverd en mijn ziekte.” Bakstenen en een chronisch 
gebroken lichaam en ziel.
Het proces van rouwen om wat hij verloor bij het migreren 
naar België, 17 jaar geleden, is voor hem pas mogelijk, als de 
reden van zijn migratie breuken heeft opgelopen. Het huwe-
lijk en de arbeid, waarvoor hij in België was komen wonen, 
vertonen barstjes. Doorheen de jaren hebben de verticale en 
horizontale loyaliteiten elkaar meermaals hevig gekruist. Zijn 
verbondenheid met zowel zijn gezin van herkomst als zijn 
vrouw leek onverenigbaar en dit verscheurde hem. Zowel de 
familiebanden als zijn huwelijk hebben hierbij schade 
opgelopen. De intimiteit is niet langer aanwezig. Na 17 jaar 
zware fysieke arbeid heeft zijn lichaam schade opgelopen. Zijn 
kwetsuur en depressie maken hem “invalide” in de maatschappij: 
niet langer geldig. Hij heeft zijn land verlaten om geld te 
verdienen voor zijn familie en gezin. Na dit jarenlang gedaan te 
hebben blijft hij verdwaasd achter: wat heeft het opgeleverd, wat 
ben ik kwijt? Deze balans opmaken kan in therapie. Het is ook 
een vraagstuk van identiteit: wie ben ik, nu ik niet kan werken, 
nu ik gezien wordt als invalide? Nog later komen we bij een 
andere vraag: of hij ooit terug daar zou willen leven. “Willen 
wel, heel graag zelfs, maar ik ben bang dat het niet zou kunnen.” 
Ook daar is het leven veranderd, zonder dat hij het door had, 
stilletjes maar zeker. “Er is geen weg terug. Het vee en het 
land zijn verkocht want het brengt niks meer op. En dan de
belangrijkste reden: mijn kinderen. Mijn kinderen zijn in België 
opgegroeid, gaan er naar school en zijn niet voorbereid op een 
leven daar. Mijn leven zou geen betekenis hebben zonder mijn 
kinderen. Mijn vrouw was al op jonge leeftijd in België en ze 
heeft een job hier. Zij is de kostwinner nu. Dat valt me ook 
zwaar.” Een deuk in zijn patriarchale identiteit. Zijn toekomst 
lijkt hier te liggen maar zijn buren gunnen hem geen rust. Het 
echtpaar dat naast hem woont, bedreigt zijn kinderen en bellen 
voor het minste geluid de politie. 

Als ik hem vraag naar wat deugddoend was in de therapie, 
vertelt hij dat het praten over vroeger en over Turkije 
belangrijk was. Ook het kunnen vertellen over het onrecht en 
de strijd, een belangrijk deel van zijn dagelijkse realiteit. Bij het 
genogrammen kwamen we ook bij wie er allemaal wel nog 
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van activerende ondersteuning 
tot gedeelde verantwoordelijkheid!

Vandaag de dag is een doorsnee Vlaamse klas divers. Bijvoor-
beeld de klas van meester Mathias bestaat uit 16 leerlingen, 
kinderen uit 8 verschillende landen, sommige hebben noden 
op cognitief vlak, sociaal vlak, … Kortom, iedere leerling heeft 
zijn eigen rugzakje. Dit wil niet zeggen dat een leerling met een 
specifieke ondersteuningsvraag geen plaats krijgt binnen de 
reguliere school. Er gaan meer en meer stemmen op, ook vanuit 
het beleid, om leerlingen, ongeacht hun noden, samen school te 
laten lopen.  

Om deze uitdaging aan te gaan liep vanaf 2007 (tot 2011) aan de 
Hogeschool Gent Departement Lerarenopleiding, Ledeganck1 

in samenwerking met VSPW Balans een Projectmatig Weten-
schappelijk Onderzoek. Het onderzoek had als doelstelling om 
leraren te ondersteunen in het omgaan met diversiteit in hun 
klaspraktijk (zie ook Balanstijdschrift, jg. 4, nr. 12, juni 2008). 
Vanaf 2003 zijn er in alle Vlaamse scholen zorgcoördinatoren 
werkzaam. Deze persoon coördineert de zorg op school-
niveau, ondersteunt leraren en begeleidt leerlingen. Binnen het 
onderzoek werd de zorgcoördinator ingezet als interne 
ondersteuningsfiguur van de leraar. De onderzoekers werkten 
samen met de zorgcoördinatoren van vijf scholen een onder-
steuningsconcept uit. Dit resulteerde in het GOL(L)D-concept: 
Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren Omgaan met 
Diversiteit.

Elza, kan je jouw functie als zorgcoördinator beschrijven? 
Elza:  “Ik ondersteun de zorg op schoolniveau. Dat betekent 
bijvoorbeeld een digitaal leerlingvolgsysteem op punt stellen 
zodat de gegevens rond één leerling niet bij één leraar blijven, 
maar dat er een doorstroming is. Dat komt de continuïteit ten 
goede, wat de vorige leraar heeft uitgeprobeerd daar kan de 
huidige leraar op voortbouwen. Daarnaast heb ik veelvuldig 
overleg met leraren. Tijdens dat overleg tracht ik de leraar te 
ondersteunen bij de problemen die zich stellen omtrent zorg.”  

Mimi, ziet jouw functie er hetzelfde uit?
Mimi:  “Mijn takenpakket richt zich ook op school-, lera-
ren- en leerlingniveau. Maar wij zijn een kleinere school en 
bijgevolg hebben we minder uren zorgcoördinatie. Ik ben zowel 
zorgcoördinator als zorgleerkracht. Dit houdt in dat ik een deel 
van mijn uren effectief in de klas ga ondersteunen of leerlingen 
individueel of in groep ondersteun.“ 

gedachtengoed ook het verleden van de cliënten respecteert 
en mogelijkheden opent om hun toekomst en die van hun 
kinderen te plannen.

Meerzijdige partijdigheid.
De stap naar hulp bij mijn cliënten gebeurt soms via familie-
leden. Soms is het de echtgenote, zus, broer die belt voor een 
afspraak of de eerste keer meekomt. Cliënten hebben soms al 
beroep gedaan op traditionele en religieuze genezers voor ze 
op therapie komen (Tjin A Djie, K. & Zwaan, I., (2007). Deze 
situeren zich binnen de eigen cultuur. Zij zoeken in die context 
betekenis van ziek zijn en genezing. Als mensen uit zichzelf de 
stap naar therapie zetten komen ze soms in een groter loyaliteits-
conflict. In de overdrachtsrelatie met de cliënt is dit soms 
voelbaar en ook bespreekbaar. Een meerzijdige partijdige 
opstelling van de therapeut bevrijdt uit de deloyaliteit.
Veel van mijn cliënten leven in een collectivistisch gezin in 
een individualistische maatschappij. Ze hebben vaak volgende 
veronderstelling: als individuatie voorop staat zou dit isolatie 
kunnen betekenen. Isolatie bezorgt je een inferieure plaats en 
betekent identiteitsverlies, zeker binnen een collectieve gemeen-
schap. Migratie betekent al in veel gevallen geïsoleerd worden 
van een bepaald samenlevingsverband. In therapie kunnen we 
samen op zoek gaan naar hoe individuatie in verbondenheid 
mogelijk is zonder deloyaal te zijn, binnen hun gezin van 
herkomst binnen de huidige maatschappij. Dit ervaar ik zeker 
als mensen in grootfamilies leven en geven en nemen van een 
groot aantal personen. Meerzijdige partijdigheid als grond-
houding en methodiek is ook helpend voor mij op gebied van 
zelfafbakening.

Culturele en andere bagage
Kennis van je eigen culturele bagage is essentieel in het contact 
met ‘de vreemde ander’ (Gailly, A., (2000). Mijn eigen diversiteit 
ontdekken, leren kennen, ervan houden is nodig om ook de 
andere volwaardig divers te laten zijn. Mijn eigen krachten en 
kwetsuren kennen maakt me vollediger aanwezig in de dialoog 
zodat de ander ook écht verschijnt. Ik merk dat ik dankzij dit 
bewustzijn mijn pijnpunten in mijn eigen culturele bagage 
sneller tegenkom als deze zouden geraakt worden in de dialoog 
met mijn cliënt en ze daardoor ook sneller kan parkeren. Het 
oneindige proces van jezelf leren kennen maar ook kunnen 
wisselen van perspectief en delen van jezelf inbrengen maakt dat 
de communicatie blijft vloeien.
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