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Voorwoord 
Beste Lezer,  

Men zegt dat onze leefomgeving steeds multicultureler wordt,  dat personen van over de hele wereld 

zich in onze land komen vestigen en dat we daarom geconfronteerd worden met nieuwe culturen en 

betekenisgevende processen (Verstraete, 1999; Vink, 2009). Men zegt ook dat er echter te weinig 

kennis is over deze nieuwe personen, dat we nog te vaak vanuit egaliserende en stereotiepe beelden 

denken en de multiculturele samenleving nog te vaak als een probleem wordt beschouwd (Vink, 

2009). Bovendien zegt men dat allochtonen met een disability een extra verborgen groep in de 

samenleving zijn (Handicum, 2009) en dat de hulpverlening aan deze personen niet altijd vlot 

verloopt (Scheirlinck, 2003). 

Vanuit de wetenschappelijke theorievorming kwam met het postmodernisme het idee naar voren 

dat menselijke eigenschappen geconstrueerd, veranderlijk en relatief zijn (Oliver, 1996), dat zowel 

cultuur als identiteit dynamische processen zijn (o.m. Hoffman, 2002) en we het individu kunnen zien 

als een rizoom (Deleuze en Guattari, 1987) en een nomadisch subject (Braidotti, 2004), namelijk 

tijdelijk, constant evoluerend en onder invloed van allerlei gebeurtenissen, relaties en omgevingen. 

Dit vraagt, naar mijn mening, naar onderzoek dat op een andere wijze wordt aangepakt; dat recht 

kan doen aan de dynamische, tijdelijke en geconstrueerde verhalen van personen, zonder hen in 

hokjes te willen duwen. Aangezien de eerder genoemde “allochtonen” vaker geconfronteerd worden 

met meer uiteenlopende contexten, zeker als ze migreerden vanuit een ander land, lijkt een 

rizomatisch onderzoek naar de “groep” van personen met een disability van een andere dan de 

Belgische afkomst, me een uiterst interessante invalshoek. Hoe gaan zij om met eventueel 

verschillende ervaringen en visies met betrekking tot disability, dit zowel hier als in hun thuisland of 

tussen verscheidene “gemeenschappe? Kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals een migratie of de 

confrontatie met disability de ideeën hierover veranderen? En hoe ervaren zij de toegankelijkheid 

van de hulpverlening? 

Om dit te onderzoeken wordt er in deze masterproef eerst stilgestaan bij enkele theoretische 

concepten, kaders en nieuwe definities om dit onderzoek in te kunnen plaatsen. Ook wordt er een 

kort overzicht gegeven van enkele onderzoeksresultaten van de combinatie van “etniciteit/ras” en 

“disability”. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de aanleiding van dit onderzoek en worden er een 

probleemstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. In de methodologie wordt de aard van het 

onderzoek, de werkwijze van data-verzameling en –analyse en  de kwaliteitscriteria besproken  en 

worden de participanten voorgesteld. Er wordt dan overgegaan naar de resultaten, een reconstructie 

van één van de mogelijke verhalen van de participanten, om deze in de conclusie en discussie kritisch 

te bespreken aan de hand van het literatuuroverzicht. Bovendien worden de beperkingen van dit 

onderzoek en aanbevelingen voor volgend onderzoek aangegeven. Tot slot vindt u ook een  

bibliografie en bijlagen in deze masterproef. 

Ik wens u veel leesplezier!  

Voor vragen of opmerkingen, mag u me altijd contacteren op stefanieallefs@gmail.com 
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1. Literatuuronderzoek 
 

1.1 Inleiding 
 

In dit literatuuroverzicht zal worden stilgestaan bij verschillende kaders, denkpistes en definities van 

termen waarop dit onderzoek gebaseerd is. Zij vormen immers het draagvlak voor de interpretatie 

van de resultaten .  

Als eerste zal het postmodernisme worden besproken en de wijze waarop zo de weg werd 

opengelegd voor dit soort onderzoek, namelijk het zien van de wereld als geconstrueerd, dynamisch 

en veranderlijk en de interesse in kleine verhalen die zo ontstond. Vervolgens wordt stilgestaan bij 

een brede definitie van cultuur, over etnische grenzen heen, waarna wordt ingezoomd op nationale 

culturele verschillen en de disability culture. We schetsen dan het idee van identiteit als bestaande 

uit diverse deelidentiteiten en hun wisselwerkingen, wat de basis legt voor een definitie van 

identiteit als een dynamisch proces en de mens als nomade. In 1.5 wordt dieper ingegaan op 

“etniciteit” als geconstrueerde en dynamische deelidentiteit; in 1.6 wordt de geschiedenis van de 

disability studies besproken, zodat duidelijk wordt hoe nieuwe definities van dit begrip tot stand 

kwamen. Tot slot worden onderzoeksresultaten naar de combinatie van etniciteit/ras en disability 

geschetst, zovel over de correlatie tussen beide,  intersectionele posities, migrantenouders van een 

kind met een disability, wereldwijde verklaringen en gedragingen tegenover personen met een 

disability en de toegakelijkheid van de hulpverlening. 

In deze inleiding wil ik bovendien even stilstaan bij de invloed van taal. Volgens Van Den Brande 

(2012), is taal een belangrijk middel waarmee mensen met elkaar in contact komen; hiervoor is het 

nodig dat er een gedeeld verstaan is over wat is. Taal schept het kader voor het samen-zijn van de 

mens en construeert mede de werkelijheid (Van Den Brande, 2012). Devlieger (1999) stelt dat 

termen “disability” en “handicap” cultureel en historisch specifiek zijn (Devlieger, 1999). In deze 

masterproef worden begrippen gehanteerd zoals disability, beperking, handicap, stoornis, 

allochtoon, autochtoon, afkomst, ras, etniciteit… Er is bewust gekozen voor het gebruik van al deze 

termen, om niet vast te lopen in bepaalde interpretaties en eer te doen aan het idee dat deze 

termen geconstrueerd zijn, aan hun dynamiek. Deze concepten kunnen namelijk op veelvoudige 

wijze geïnterpreteerd worden. De basisregel die in deze masterproef gehanteerd wordt, is dat 

dezelfde termen overgenomen worden die de betreffende onderzoekers gebruiken; dit zegt namelijk 

ook iets over de invulling van deze concepten.  

1.2 Postmodernisme 
 

Het verlichtingsdenken waarin de wereld als meetbaar en objectief kenbaar werd voorgesteld werd 

vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw  stilaan onderuitgehaald. Postmoderne auteurs formuleerden 

een nieuwe theorie over de werkelijkheid waarbij ze de veranderlijkheid en de culturele bepaaldheid 

van de ervaring benadrukten (Burke, 2007).  Aangezien de wereld steeds meer multicultureel wordt 

en we steeds vaker geconfronteerd worden met nieuwe en andere interpretaties van deze wereld 

(Verstraete, 1999), lijkt het modernistische denken waarin op zoek gegaan wordt naar “De 

Waarheid” zeker niet meer te passen. Volgens Leezenberg en De Vries (2001) zijn mens en 
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maatschappij ontegensprekelijk gefragmenteerd en meervoudig en moet het zoeken naar een 

eenduidige waarheid worden opgegeven. Smart (1993) definieert het postmodernistische denken als 

een levenswijze vol aarzeling, onzekerheid en angst. 

Ook Van den Brande (2012) haalt de fragmentatie van de werkelijkheid aan. Hij verwijst naar Gergen 

(2009) die met het sociaal constructivisme stelt dat de wereld en betekenissen die aan de wereld 

worden gegeven, geconstrueerd worden door middel van een permanente dialoog waar we allemaal 

aan deelnemen. De werkelijkheid is dan ook zeer relatief, omdat deze pas betekenis krijgt in relaties. 

Daarom zijn betekenissen van deze wereld altijd tijdelijk, contextgebonden en enkel functioneel 

binnen een bepaalde relatie en op dat betreffende  moment. (Gergen, 2009 in Van den Brande 

2012). Het postmodernisme wil de mens aldus ontheffen van modernistische kennis en wil kennis 

construeren en  deconstrueren, zodat consistenties, contradicties en leemtes ontbloot kunnen 

worden (Goodley & Van Hove, 2005). Verschillende waarheden kunnen vanaf dan naast elkaar 

bestaan en op deze wijze werd er ruimte geboden om verschillende verhalen van verschillende 

mensen samen te kunnen belichten (Devlieger, Rusch, Pfeiffer, 2005). 

Omdat vanuit dit denken alles als een sociale en culturele constructie werd gezien, kon ook alles 

onderwerp worden van cultuurhistorisch onderzoek. Hierdoor hebben zich in korte tijd veel nieuwe 

onderzoeksgebieden ontwikkeld en is er veel aandacht gekomen voor onderzoek naar minderheden. 

De theorie van het sociaal constructivisme stelt dat categorieën zoals sekse, handicap en ziekte niet 

als biologisch bepaalde en vaststaande menselijke eigenschappen beschouwd dienen te worden, 

maar als ideeën waar de samenleving impliciete afspraken over heeft gemaakt en daarom voor 

werkelijkheid worden aangenomen. Verschillende gedragingen tussen mannen en vrouwen hoeven 

zo bijvoorbeeld niet biologisch bepaald te zijn, maar kunnen geconstrueerd worden door onze 

perceptie van dit verschil, waardoor ons gedrag (bijvoorbeeld opvoeding) dit verschil zal construeren 

(Burke, 2007). Er liggen dus geen vaste vormen ten grondslag aan de werkelijkheid. Omdat ook “de 

norm” een sociale constructie is, is afwijken ervan niet objectief bepaald. Hierdoor zijn ook 

menselijke eigenschappen cultureel bepaald, veranderlijk en relatief (Oliver, 1996). Het voorkomen 

van verschil wordt dus gezien als sociaal geconstrueerd; daarom pleiten postmodernisten voor het 

deconstrueren van deze geconstrueerde categorieën (Desnecker, Bosteels, Hardonk, 2008) en is er 

interesse in kleine verhalen van verschillende personen ontstaan; ook van personen die vroeger niet 

gehoord werden (Paulston en Liebman, 1994). 

Een kritische noot bij het postmodernistische wereldbeeld is echter dat we ook voldoende aandacht 

moeten blijven hebben voor de gelijkenissen tussen mensen. Door de verschillen te benadrukken 

lopen we namelijk het risico om het idee te verliezen dat de groep een invloed kan hebben op de kijk 

van mensen. Verschil en gelijkenis  zouden daarom moeten samengaan; alsook moet het idee van 

een “gulden middenweg” tussen het modernisme en postmodernisme meegenomen worden 

(Devlieger et al., 2005). Desnerck, Bosteels en Hardonk (2008) voegen er aan toe dat ondanks 

categorieën gedeconstrueerd worden,  er reële problemen blijven bestaan die personen met een 

handicap ervaren. Dit onderscheidt hen precies van andere minderheidsgroepen. De postmoderne 

relativering wordt volgens hen teveel voorgesteld alsof er, buiten wat sociaal geconstrueerd is, geen 

realiteiten meer zijn. Daarom verwijzen ze naar het kritisch realisme, dat erkent dat er zowel een 

biologische als een sociale realiteit is die als afzonderlijke entiteiten toch met elkaar verbonden 

moeten worden (Williams, 1999 in Desnerck, Bosteels en Hardonk, 2008). 
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Devlieger, Rusch en Pfeiffer (2003) voorspellen dat er een verschuiving zal komen van deze 

postmoderne samenleving naar een informatiesamenleving. Binnen de informatiemaatschappij staat 

de toegang tot kennis, het gebruik ervan op een productieve manier en de diversiteit van 

productieplaatsen van kennis centraal. De klemtoon zal in deze maatschappij liggen op de positieve 

kwaliteiten en de uniciteit van mensen met een disability. Toch mogen we niet naïef zijn en moeten 

we inzien dat de informatiesamenleving zijn eigen methoden van classificeren en categoriseren 

uitoefent. Want wanneer oude dichotomieën slijten, komen er nieuwe in de plaats (Devlieger, Rusch 

en Pfeiffer, 2003).  

1.3 Cultuur 
 

Niet zelden wordt het begrip “cultuur” gelinkt aan geboorteland of afkomst (Guldenmund, n.d.). Er is 

echter een verschil tussen het concept cultuur zoals de antropologie dat gebruikt en het concept 

cultuur zoals dat gebruikt wordt door mensen in het dagelijkse taalgebruik. In het alledaagse 

taalgebruik wordt cultuur namelijk vaak gezien als iets dat onlosmakelijk met de persoon verbonden 

is (Terwindt, 2004).  Ook Hofstede & Hofstede (2005) stellen dat er over het woord cultuur 

verwarring kan ontstaan omdat het woord op verschillende manieren kan worden opgevat. De 

auteurs zelf gaan uit van een breed begrip, dat aansluit bij het gebruik van het woord cultuur zoals 

dat door sociologen en antropologen wordt gebruikt (Hofstede en Hofstede, 2005). In deze 

masterproef zal, in navolging van onder andere Hoffman (2002) cultuur in de brede zin begrepen 

worden; dit over etnische (geconstrueerde) grenzen heen.  

 

1.3.1 Naar een brede definitie… 
 

Hoffman (2002), die aansluit bij eerdergenoemde sociaalconstructivistische theorieën benadrukt dat 

ieder van ons deel uitmaakt van verschillende sociale verbanden, groepen en categorieën, zoals 

partnerrelaties, gezinnen, klassen, bedrijven, landen, jongeren, vrouwen, werkzoekenden… Deze 

sociale eenheden worden in de systeemtheorie sociale systemen genoemd. Elk sociaal systeem 

kenmerkt zich door een bepaalde cultuur, die een invloed heeft op onze communicatie, onze 

zienswijzen en onze beelden en verwachtingen van de ander. Hoffman koppelt het begrip cultuur los 

van “etniciteit” of “afkomst” en omschrijft het begrip als de gemeenschappelijke wereld van 

ervaringen, waarden, symbolen, praktijken en kennis die een bepaald sociaal systeem kenmerkt en 

die mensen in de loop van de tijd binnen een sociaal systeem met elkaar hebben opgebouwd. Hij 

benadrukt nogmaals dat sociale systemen op verschillende niveaus aanwezig zijn, bijvoorbeeld op 

macro-, meso- en microniveau, alsook in groepen waar mensen contact hebben en in categorieën 

waarin mensen geen contact dienen te hebben. …………… 

Hoffman (2002) ziet cultuur als een beschrijvende term. Het is te gebruiken om vanuit een 

waarnemersstandpunt sociale systemen te beschrijven. In de beleving van mensen is het echter een 

abstract begrip en bestaat het als zodanig niet (Hoffman, 2002). Of zoals Baumann (1996) zegt: 

“Culture is not a real thing, but an abstract and purely analytical notion.” (Baumann, 1996,      p.11 in 

Terwindt, 2004, p. 3).                            

Cultuur bestaat uit een waarneembare en een niet-waarneembare laag en wordt pas zichtbaar in het 

dagelijkse handelen van mensen (Hoffman, 2002). Guldenmund (n.d.) wijst hierbij op de gelaagdheid 

van het begrip. Cultuur, is volgens divers auteurs opgebouwd uit verschillende lagen, net als een ui. 



4 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

Onderzoekers verschillen over de anatomie van deze ui, maar zijn het er over eens dat een cultuur 

uit een onzichtbare kern bestaat – sommige onderzoekers noemen deze kern de waarden van een 

cultuur, andere spreken van overtuigingen of grondbeginselen – met daaromheen een aantal lagen. 

Hoe meer een laag aan de buitenkant ligt, hoe beter de laag is waar te nemen, maar hoe diffuser de 

relatie met de onderliggende cultuur wordt. Dit wil in feite zeggen dat uiterlijkheden weinig zeggen 

over de onderliggende cultuur (Guldenmund, n.d.). … 

Scheirlinck (2003) beschrijft cultuur verder als het geheel van betekenissen of kennis  die een mens 

nodig heeft om in een gegeven situatie te kunnen functioneren (Scheirlinck, 2003). Vanaf de 

geboorte zouden mensen een culturele bril aangeboden krijgen, die als model van de werkelijkheid 

fungeert. Cultuur wordt zo een hulpbron om de sociale en natuurlijke werkelijkheid te leren kennen, 

te ordenen en te interpreteren. Cultuur is daarnaast ook een model voor de werkelijkheid en 

beïnvloedt de waarden en normen van waaruit mensen handelen (Hoffman, 2002). Ook volgens 

Devlieger (1999) worden mensen geclassificeerd in voor die cultuur gemakkelijk te identificeren 

categorieën  zoals clan, totem, familie lidmaatschap, ras, geslacht, klasse, lichaamsbouw, en 

competentie. Die categoriën maken de culturele wereld begrijpbaar, onder meer omdat ze sociale en 

culturele rollen en functies toekennen aan de individuen die beantwoorden aan een bepaalde 

categorie. Culturen worden gekenmerkt door de wijze waarop bepaalde categorieën worden 

gedefinieerd, door de wijze waarop bepaalde categorieën meer gepronoceerd zijn dan andere en 

door hun historische evolutie (Devlieger 1999). Hierbij aansluitend ziet ook Verstraete (1999) 

culturen als betekenis-gevende processen. Hij stelt verder dat deze processen ons leren dat de 

werkelijkheid ook een andere betekenis kan krijgen dan deze die we gewend zijn (Verstraete, 1999).  

Dit sluit aan bij het sociaal constructivisme waarin men gelooft dat mensen in interactie voortdurend 

allerlei betekenissen creeëren. Daarom is cultuur als een conversatie waarin over betekenissen wordt 

gediscussieerd en onderhandeld; iets wat het hele leven doorgaat (Hoffman, 2002). Cultuur is 

daarom voortdurend veranderend,  in ontwikkeling (Scheirlinck, 2003) en product van een sociaal 

systeem (Hoffman, 2002). Omdat verschillende sociale systemen elkaar beïnvloeden, beïnvloeden  

culturen bovendien elkaar. Elke persoon zou, volgens Hoffman vanuit al zijn sociale systemen aldus 

de culturele verworvenheden meenemen in elk van de andere sociale systemen waarvan hij deel 

uitmaakt. Daarom draagt iedereen een eigen zeer diverse culturele bagage mee (Hoffman, 2002).  

 

1.3.2 De invloed van cultuur (?) 
 

De mens  staat weliswaar in meerdere of mindere mate onder invloed staat van zijn cultuur, maar 

zijn handelen wordt niet onontkoombaar en uitsluitend door cultuur geprogrammeerd (Hoffman, 

2002). Clyck (2010) wijst in dit verband op het gevaar dat het gebruik van het begrip cultuur allerlei 

rigide beelden en ideeën oproept over wie men is, hoe men denkt en hoe men zich gedraagt. Hierin 

schuilt het risico dat men over groepen spreekt in plaats van over individuen (Clycq, 2010 in Van Den 

Bossche, 2010). Shalins (1999) waarschuwt bovendien voor de kans dat cultuur een mythe wordt die 

als enige verklaring voor persoonlijk of individuele interesses wordt gebruikt. Het is belangrijk om te 

beseffen dat mensen niet zo maar lijdend voorwerp zijn van een cultuur, maar  actoren die zelf 

keuzes maken over hoe ze in het leven staan, al zijn deze keuzes beperkt door structurele 

mogelijkheden (Clycq, 2010 in Van Den Bossche, 2010).  De mens is product en producent is van zijn 

eigen cultuur (Hoffman, 2002). Cultuur levert slechts een breed stramien van mogelijkheden waaruit 

het individu keuzes kan maken (Scheirlinck, 2003). Culturele bepaaldheid van een persoon kan 

http://tbm.tudelft.nl/
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daarom ook gezien worden als de sociale druk die de persoon voelt vanuit zijn sociale omgeving en 

vanuit zijn culturele socialisatie (Hoffman, 2002).                    

Dit sluit aan bij Verstraete (1999) die stelt dat we begrip ‘cultuur’ niet mogen beschouwen als een 

kalkei of een a-historisch iets waardoor personen volledig bepaald worden. De werkelijkheid is, 

volgens hem, veel ingewikkelder. Ook persoonlijke en sociale factoren -bijvoorbeeld het effect van 

negotiatie met de omgeving en het aanpassen van ideeën op basis van die aftoetsing, alsook de 

wederzijds beïnvloedende wisselwerking tussen het gedrag van “meerderheden” en “minderheden”- 

dragen bij tot de ideeën en het gedrag dat een persoon stelt; er is daarom sprake van een enorme 

dynamiek in de samenleving (Verstraete, 1999). Volgens Scheirlinck (2003) past de mens niet alleen 

toe wat hij geleerd en geproduceerd heeft, maar interpreteert, kiest en verandert hij de 

betekenissen naargelang de situatie waarin hij zich bevindt (Scheirlinck, 2003).   Ook Hoffman (2002) 

wijst op de verhouding van menselijke natuur,  cultuur en persoonlijkheid. Personen met elke 

culturele achtergrond, delen in elk geval het mens-zijn met elkaar en naast de culturele verschillen 

die er zijn, zijn er ook vele culturele overeenkomsten, bijvoorbeeld van leeftijd, geslacht, ouderschap, 

muziekvoorkeur enzovoort. Volgens Hoffman is iemands persoonlijkheid de combinatie van unieke 

lichamelijke en psychologische eigenschappen die hij met niemand deelt, gedeeltelijk aangeboren en 

gedeeltelijk aangeleerd (Hoffman, 2002).                                  

Devlieger (1999) en Scheirlinck (2003) benadrukken daarentegen wel dat we de invloed van cultuur 

ook niet te veel mogen relativeren, want dat deze zeker een invloed uitoefent op de mening, het 

denken, waarden prioriteiten en gedrag van personen (Devlieger, 1999); Scheirlinck, 2003). De 

verhouding tussen mens en cultuur kan daarom gezien worden als een dialectisch proces waarin de 

mens een werkelijkheid creëert die een geheel eigen leven gaat leiden en op haar beurt de mens 

maakt tot wat hij is (Scheirlinck, 2003). 

Zoals vermeld is het mogelijk om op verschillende niveaus groepen te definiëren: op nationaal niveau 

op grond van streek, op grond van religie, op grond van opleiding… De vraag rijst nu hoe diep een 

cultuur op elk niveau geworteld is (Guldenmund, n.d.). Het model van Allport (1954) dat de 

complexiteit uitbeeldt van het relatienetwerk tussen een individu en zijn diverse grote en kleine 

sociale, politieke en culturele eenheden, stelt dat hoe verder de cirkel van de kern ligt, hoe losser de 

band en de loyaliteit met de ervaringswereld wordt.  Door Allport wordt de familie bijgevolg als de 

meest belangrijke eenheid gezien waarop mensen hun identiteit bouwen (Pinxten & Verstraete, 

2002). Andere onderzoeken (Hofstede en Hofstede, 2005; Pinto, 2007) stellen dat de nationale 

cultuur het meest diep geworteld is. De basis hiervoor wordt namelijk in de eerste levensjaren 

gelegd. We bespreken dit laatste in het volgende onderdeel (Guldenmund, n.d). 

1.3.3 (Nationale) Cultuurverschillen in de wereld. 
 

Hoewel we in het bovenstaande hebben gewaarschuwd voor het reduceren van een individu tot zijn 

cultuur, is ontkenning van of onwetendheid over culturele invloeden eveneens nadelig. Volgens Vink 

(2009) is eerste stap om van een multiculturele naar een interculturele samenleving te gaan, namelijk 

dat men zich realiseert dat iedereen –bewust en onbewust- vanuit zijn eigen cultuur handelt. Uit 

onbegrip, vooroordelen en niet-weten kunnen misverstanden ontstaan (Vink, 2009). Aangezien de 

participanten in deze masterproef gemeenschappelijk hebben dat ze naar België migreerden vanuit 

een ander land, bekijken we in dit onderdeel twee modellen/systemen die de cultuurverschillen in de 

wereld trachten te beschrijven. Een model betreft steeds een vereenvoudiging van de werkelijkheid 

(Devlieger et al., 2003); echter toont onderzoek aan dat culturele invloeden gelinkt aan afkomst, 
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geboorteland, etniciteit enzoverder een belangrijke invloed uitoefenen op onder andere de normen, 

waarden, prioriteiten en behoeften van personen (Hofstede en Hofstede, 2005; Pinto, 2007). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                            

Onderzoek door onder andere Hofstede (2005) heeft aangetoond dat nationale culturen 

voornamelijk verschillen in over het  algemeen onbewuste waarden die door de meerderheid van de 

populatie gedragen worden. Hij beschrijft deze waarden als een gemeenschappelijke tendens om 

een bepaalde gang van zaken boven andere te prefereren. Kinderen krijgen deze waarden impliciet 

aangeleerd (Hofstede en Hofstede, 2005). Hoffman (2002) stelt dat het impliciete karakter van 

bepaalde cultuurverschillen niet te onderschatten is. Omdat ze moeilijk zichtbaar zijn, wordt hun 

bestaan niet altijd opgemerkt en liggen ze vaak aan de basis van misverstanden en conflicten 

(Hoffman, 2002).      …………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                            

Alle culturen worden blootgesteld aan externe invloeden en interne spanningen, zoals van 

subculturen en niet-dominante secties. In plaats van deze te onderdrukken of de normen strakker te 

trekken, zijn culturen meer geneigd te overleven als ze deze verschillende invloeden overnemen 

zonder hierbij de essentie van de cultuur te verliezen (MDAA of NSW, 2000). Dat is waarom nationale 

culturen opmerkelijk lang stabiel blijven; de verandering van nationale waarden duurt namelijk 

verschillende generaties lang, aldus Hofstede (2005). Wat we wel sneller zien veranderen, als 

antwoord op veranderende omstandigheden, zijn praktijken zoals symbolen, helden en rituelen. 

Deze laten de onderliggende waarden echter onaangetast. Verschillen tussen landen onderling 

hebben, volgens Hofstede daarom een opmerkelijke historische continuïteit. Shiften in culturen 

gebeuren vaak wereld- of continentwijd, waardoor culturen samen veranderingen doorgaan. En 

daarom blijven hun relatieve posities ten opzichte van elkaar ongeveer hetzelfde (Hofstede en 

Hofstede, 2005).  

Hofstede (2005) formuleerde een aantal cultuurdimensies nadat hij tijdens zijn onderzoek 

geconfronteerd werd met impliciete cultuurverschillen die, volgens hem, hun basis kenden in de 

kindertijd. Een cultuurdimensie is een aspect van waaruit een cultuur kan worden vergeleken met 

ditzelfde aspect binnen andere culturen. Hofstede  onderscheidt vier belangrijke dimensies waarin 

culturen van elkaar kunnen verschillen, namelijk de machtsafstand of de mate van (on)gelijkheid 

binnen een samenleving; de onzekerheidsvermijding, wat de behoefte aan zekerheid inhoudt; het 

spectrum van individualisme tot collectivisme, dat de hechtheid van banden tussen het individu en 

verschillende groep(en) zoals familie beschrijft en het spectrum van masculiniteit versus femininteit, 

waarin de sociale rollen van de seksen bekeken worden.                   

Hoe hoger de score op de dimensie machtsafstand, hoe meer ongelijkheid en hiërarchie in de 

maatschappij worden geaccepteerd. Verder duidt een hoge score op de dimensie 

onzekerheidsvermijding op een onzekerheid en een drang naar controle. Volgens Hofstede is er 

vervolgens een evenredig verband op te sporen tussen  rijke landen en de mate van individualisme –

zij scoren op deze dimensie hoog-, alsook tussen arme landen en de mate van collectivisme. Op de 

dimensie masculiniteit versus feminiteit ten slotte, betekent een lage score dat de rolverdeling 

tussen mannen en vrouwen niet traditioneel of gescheiden is, maar veel overlap vertoont (Hofstede 

en Hofstede, 2005; Nunez, Nunez en Popma, 2010).                

Later voegde Hofstede een vijfde dimensie toe, namelijk deze van het korte- of langetermijndenken. 

Deze dimensie stelt de volharding in de ontwikkeling en toepassing van innovaties tegenover de 

drang naar onmiddellijk resultaat en waarheid (Nunez, Nunez en Popma, 2010).  Recent is er tevens 

sprake van een zesde dimensie, namelijk die van de “indulgent cultures” versus de “restraint 
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cultures”. Bij de eerste zou er meer toegegeven worden aan genot, plezier en gevoelens, terwijl bij 

de restraint cultures de controle over dit genot overheerst (Nunez, Nunez en Popma, 2010).  

Hofstede (2005) heeft veel verschillende landen onderzocht op deze cultuurdimensies en heeft voor  

elk van deze landen een cijfer toegekend op een schaal van één tot 100 op de cultuurdimensies. 

Onderstaand is een tabel bijgevoegd van enkele landen die hij onderzocht heeft en waaruit één of 

meerdere participanten van deze masterproef zijn gemigreerd. Irak wordt gerekend bij de Arabische 

landen (Nunez, Nunez en Popma, 2010). …………… 

Tabel 1: Landenscores voor de culturele dimensies van Hofstede (Nunez, Nunez en Popma, 2012, P. 64,65)   

                            

Als tweede levert Pinto (2004) een belangrijke bijdrage in onderzoek naar cultuurverschillen in de 

wereld. Hij ontwikkelde een alternatieve behoeftenpiramide die hij plaatste naast deze van Maslow. 

De piramide van Maslow past namelijk bij Westerse culturen; “zelfontwikkeling" is daar het hoogste 

goed. In de piramide van Pinto, die de Oosterse culturen vertegenwoordigd, is daarentegen "eer" het 

belangrijkste na te streven doel.                        

Volgens Pinto zijn veel verschillen tussen mensen te wijten aan de manier waarop ze omgaan met 

regels. Hij onderscheidt twee structuren,  de F-structuur en de G-structuur. De F-structuur duidt op 

een fijnmazige structuur; een volle, gedetailleerde en strakke structuur van omgangscodes en 

communicatieregels tussen mensen.  De G-structuur is de  grofmazige structuur ofwel een ruimer, 

losser en globalere stelsel van regels en codes. Deze structuren staan niet zwart-wit tegenover 

elkaar, maar  zijn de uitersten op een schaal. Het verschil tussen F- en G-structuur is zowel te 

bespeuren tussen landen als tussen groepen, regio's, bedrijven, individuen, of binnen het gezin. 

Volgens Pinto bepalen welvaart, religie, sociaal milieu en het genetisch bepaalde individu de plaats 

op de schaal tussen deze twee structuren. Pinto wijst erop dat de verschillen tussen mensen in de 

structuur van die regels en gedragscodes zit. Voor mensen met een F-structuur is niet de piramide 

van Maslow van toepassing, maar de piramide van Pinto. Dit betekent een grotere noodzaak van 

duidelijkheid over de gehele linie, ook ten aanzien van de diverse rollen. Daarnaast betekent het ook 

een groter collectivisme. De gevolgen hiervan voor gedrag en beleving reiken heel ver, onder andere 

een extern (i.p.v. intern) referentiekader voor goed en kwaad, de motivatie gebeurt door de groep;, 

bijna alles is persoonlijk, de nadruk ligt meer op relatie en vorm en minder op inhoud en tenslotte is 

het hoogste streven dus eer en niet zelfontplooiing (Pinto, 2004). ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

http://osc.de-csv.nl/Gereedschap/PyramidevanPinto.aspx
http://osc.de-csv.nl/Gereedschap/PyramidevanPinto.aspx


8 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

                          

        

………………….Figuur 1: Links de behoeftehiërarchie van Maslow voor de G-structuren en  rechts de                                

……………………………..  rechts de behoeftehiërarchie van Pinto voor de F-strucuren (Pinto, 2007, p.36). 

1.3.4 Disability Culture 
 

Aangezien in alle sociale systemen culturele invloeden aanwezig zijn, wordt ook gesproken van een 

“disability culture”. Hiervan is geen eenduidige definitie te vinden (Brown, 2002) en het bestaan 

ervan wordt soms in twijfel getrokken (Peters, 2000).  Een mogelijke definitie is de volgende: 

“People with disabilities have forged a group identity. We share a common history of 

oppression and a common bond of resilience. We generate art, music, literature, and other 

expressions of our lives and our culture, infused from our experience of disability. Most 

importantly, we are proud of ourselves as people with disabilities. We claim our disabilities 

with pride as part of our identity. We are who we are: we are people with disabilities.” 

(Brown, 1996, p.29) 

Brown (2002) ziet zichtbaarheid en identiteit als belangrijke doelen van de Disability Culture. Zoals bij 

vele andere groepen, begint de erkenning van anderen namelijk met een zelfbewustzijn binnen deze 

groep van hun verschillen en sterkten. Het geloof in een Disability Culture biedt personen met 

verschillende disabilities op deze wijze de mogelijkheid om hun persoonlijke en gedeelde doelen na 

te streven (Brown, 2002).  ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               

De Vlieger en Albrecht (2000) stellen dat Disability Culture een wijze van samenhang kan bieden aan 

personen met disabilities en hen helpt bij het verwoorden van hun identiteit, plaats in de wereld en 

management strategieën. Volgens de auteurs focussen discussies over Disability Culture echter vaak 

op gedeelde overtuigingen, waarden en relaties met de omgeving. Er wordt dan soms impliciet 

aangenomen dat Disability Culture gemeenschappelijk is voor alle personen met disabilities en dat zij 

dit op een gelijkaardige wijze beschouwen. Hun onderzoek bij Afrikaanse Amerikanen met disabilities 

in Chicago, toonde echter aan dat deze participanten niet achter het idee stonden van een Disability 

Culture, noch participeerden in één. Ze waren namelijk ook veel bezig waren met andere elementen 

dan disability, zoals het overleven-van dag-tot-dag. Het concept van disability voor deze 

participanten was, naast enkele gemeenschappelijkheden, bovendien essentieel anders wat betreft 

betekenis, gevolgen en levensexpressies dan dat van andere groepen van personen met een 

disability (Devlieger en Albrecht, 2000).  
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1.4 Identiteit 
 

1.4.1 Meervoudige identiteit en conflicten volgens Hoffman  …

 …… .(2002). 
 

Hoffman (2002) stelt dat aan elk van de sociale systemen en bijbehorende culturen waarvan ieder 

van ons deel uitmaakt, een deelidentiteit ofwel sociale identiteit ontleend kan worden. Iedereen 

heeft daarom een meervoudige, multiculturele identiteit. Een persoon mag daarom nooit benaderd 

worden in één bepaalde sociale identiteit (Hoffman, 2002). De verschillende deelidentiteiten zijn, 

volgens Hoffman, aangeboren en verworven. Ze zijn met elkaar verweven en vloeien in elkaar over. 

Afhankelijk van de context kan één bepaalde sociale identiteit op de voorgrond staan en kan deze 

deelidentiteit het denken, doen, interpreteren en beoordelen tijdelijk overheersen. In specifieke 

omstandigheden kunnen één of meerdere deelidentiteiten op meer dominerende wijze bovenaan in 

de hiërarchie van deelidentiteiten voorkomen (Hoffman, 2002).                  

Soms is het mogelijk dat tussen de verschillende deelidentiteiten conflicten kunnen voorkomen, 

bijvoorbeeld als de hiërarchische volgorde van deelidentiteiten die iemand zichzelf toedicht en de 

hiërarchie die zijn omgeving hem toedicht verschillen of als er een discrepantie bestaat tussen 

persoonlijke betekenisgeving en de betekenisgeving van de omgeving aan een bepaald 

identiteitsaspect. De wrijving wordt vooral sterk waarneembaar wanneer de betekenisgeving door de 

omgeving gepaard gaat met negatieve of lage waardering (Hoffman, 2002; Scheirlinck, 2003). …………               

Om een identiteit te kunnen ontwikkelen en te kunnen beseffen, is er voldoende overeenstemming 

nodig tussen jezelf en de anderen; het is met andere woorden nodig dat je genoeg positieve 

terugkoppeling ervaart, want de categorisering van de sociale omgeving kan niet zomaar genegeerd 

worden. Psychologisch gezien kunnen mensen vele kanten uit, maar sociaal gezien is hun vrijheid 

beperkt. Verschillen dienen door de sociale omgeving daarom geaccepteerd te  worden, wat 

afhankelijk is van de marges voor afwijking omschreven door de sociale omgeving. Soms kunnen 

zogenaamde verschillen vanuit de sociale omgeving dan ook een zodanige betekenis krijgen dat ze de 

identiteitsontwikkeling van iemand ondermijnen (Hoffman, 2002). Hier komen we op terug bij de 

bespreking van zowel etniciteit als disability als (geconstrueerde) deelidentiteit. Belangrijk is het 

besef dat een groep via taal en kennis macht heeft over een andere groep. Zeker als het gaat om het 

identificeren of marginaliseren van een groep. Inclusie van een groep of uitsluiting zijn daarbij 

belangrijke machtsinstrumenten (Van den Brande, 2012). 

1.4.2 Intersectionaliteit 
 

Het intersectionele denken, onderzoekt daadwerkelijk hoe mensen verschillende sociale posities in 

hun identiteit integreren en in welke termen zij zich representeren.  Intersectionaliteit staat voor een 

benadering die belooft recht te doen aan de complexiteit en dynamiek van maatschappelijke 

verschillen (Van Mens-Verhulst en Radtke, 2009). Een synoniem voor deze term is 

“kruispuntdenken”. Het gaat om het gegeven dat de maatschappelijke positie van mensen en 

vormen van discriminatie worden bepaald door een combinatie van maatschappelijke verschillen die 

elkaar beïnvloeden en versterken (Van Hove, 2009d). Categorieën zoals nationaliteit/etniciteit, 
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gender, klasse, leeftijd, religie… beïnvloeden elkaar waardoor individuen het slachtoffer kunnen 

worden van meerdere op elkaar inwerkende discriminaties (Crenshaw, 1991).  In dit kruispuntdenken 

gaat men er, net als Hoffman (2002), van uit dat maatschappelijke verschillen continu en 

gecombineerd kunnen voorkomen (én-én), wat hybride vormen mogelijk maakt. Daarnaast 

onderscheidt men aan iedere maatschappelijke verschilcategorie meerdere lagen of dimensies. Deze 

lagen zijn een sociale, een culturele, een interpersoonlijk, een psychische en een biologische (Van 

Mens-Verhulst en Radtke, 2009).  

Waar in het intersectionele denken veel nadruk op wordt gelegd, is de veronderstelling dat elke 

sociale categorie sociale ongelijkheid en machtsdynamiek impliceert. Hierdoor bevinden mensen zich 

altijd in posities die in meer of mindere mate geprivilegieerd en/of geminoriseerd zijn, onder andere 

in de vorm van al of niet beschikbaar economisch, sociaal, cultureel en moreel kapitaal (Van Mens-

Verhulst, Radtke, 2009). Van Mens-Verhulst (2007/2009) stelt hierover dat als verschillen 

machtsneutraal waren, het voor de maatschappelijke waardering en invloedsmogelijkheden niet zou 

uitmaken welke positie je op een bepaald continuüm inneemt (Van Mens-Verhulst, 2007/2009). 

Wekker (2001) zegt hierover het volgende: 

 

“‘Een eerste stap bij caleidoscopisch denken behelst zelfreflectie; iedereen leert inzien dat we  

   allemaal gelijktijdig gepositioneerd zijn naar gender, etniciteit, klasse en seksuele voorkeur  

   en dat sommige combinaties meer macht in zich dragen dan andere.” (Wekker, 2001, p.32) 

 

Men houdt in het intersectionele denken tevens rekening met veranderingen die zich mettertijd per 

en tussen categorieën kunnen voordoen, zowel binnen als tussen de lagen en in uiteenlopende 

tempi. Zo kunnen de beelden van een minderheidsgroep bijvoorbeeld langzamer veranderen dan 

hun maatschappelijke positie. Volgens Van Mens-Verhulst en Radtke (2009) is het voornaamste 

inzicht in dit intersectionele denken, ten slotte dat de verschilcategorieën elkaar betekenen en 

beïnvloeden. Er wordt ook gesproken van “assen” van verschil die “verweven” of “gelijktijdig 

werkzaam” zijn. (Van Mens-Verhulst, 2007, 2007/2009; Wekker & Lutz, 2001 in Van Mens-Verhulst 

en Radtke, 2009). Het gaat nooit om de ene of de andere as, maar altijd om een aantal assen tegelijk 

en de combinatie ervan. Die eigen, persoonlijke combinatie is relevant, want al kunnen twee mensen 

met elkaar vergeleken worden op basis van dezelfde assen, toch kan de articulatie van dit 

kruispuntdenken van persoon tot persoon verschillen (Boedjarath, 2011). 

 

Intersectionaliteit wordt een identiteitstheorie genoemd, maar dan één die de sociale positionering  

van mensen helpt analyseren (Lutz, 2002 in Van Mens-Verhulst en Radtke, 2009). Het gaat hier om 

de integratie van meerdere sociale zelven. Op deze wijze ontstaat er  aandacht hebben voor mensen 

en groepen met hybride identiteiten en posities; posities die op grond van de klassieke 

veronderstellingen ongebruikelijke, tegenstrijdige of inconsistente combinaties vertegenwoordigen. 

Dit maakt het mogelijk om onder de verschillen tussen mensen de overeenkomsten te ontdekken en 

omgekeerd, onder de overeenkomsten de verschillen (Van Mens-Verhulst, Radtke, 2009). 

 

De sterke nadruk op maatschappelijke posities, zorgt dat grootste deel van het intersectionele 

onderzoek gericht is op intersectionele identiteiten of het gegeven dat interferenties tussen 

ongelijkheden direct relevant zijn voor de ervaringen van mensen. De meeste onderzoekers van 

intersectionaliteit zouden zich voornamelijk richten op wat deze  interferentie doet met mensen die 
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zich op het kruispunt van twee of meer ongelijkheden bevinden in telkens de ‘lagere’ positie (Verloo, 

2009). Wat volgens Verloo (2009) nog te weinig gebeurt en cruciaal is voor ons begrip van 

ongelijkheid, is dat er onderzoek gedaan wordt naar mensen die op verschillende dimensies van 

ongelijkheid juist een tegenovergestelde positie innemen in termen van macht. Soms kan een 

bepaalde voordelige positie een andere ongelijkheid namelijk compenseren, neutraliseren  of in een 

heel ander specifiek voordeel of nadeel omzetten  Er wordt te veel nadruk gelegd op een additieve 

ongelijkheid, in de zin van dubbele discriminatie. Verloo stelt daarom voor een overkoepelend begrip 

af te spreken dat alle verschillende  verschijningsvormen van interferentie van ongelijkheden dekt. 

Bovendien stelt ze dat het theoretisch denken over intersectionaliteit zich enigszins in het vacuüm 

van de Genderstudies lijkt te bevinden (Verloo, 2009). Ook McCall (2005) stelt dat gender en 

etniciteit de sociale categorieën zijn die voornamelijk in onderzoek voorkomen. Om praktische 

redenen, worden er in het intersectionele onderzoek vaak slechts enkele categorieën meegenomen 

(McCall, 2005). Er wordt bijvoorbeeld vertrokken vanuit de keuze voor een bepaalde positie op 

verschillende assen die elkaar snijden (van den Berg, 2007 in Cnockaert, 2009).  

We kunnen ons hierbij de vraag stellen of het intersectionele onderzoek wel kan ontsnappen aan de 

categorisering waarop het zijn kritiek uit. Het lijkt namelijk onmogelijk alle categorieën en andere 

invloeden mee te nemen, waardoor er misschien nieuwe categorieën worden gecreeërd die 

voorbijgaan aan andere invloeden.  

 

Captain en Gorashi (2001) stellen, ten slotte, dat in het intersectionele denken de permanente 

dynamiek wordt gecombineerd met de mogelijkheid van meervoudige identiteiten, waarbij zowel 

toeschrijving als zelfdefiniëring van identiteiten is geïmpliceerd en rekening wordt gehouden met 

variatie per context (Captain & Gorashi, 2001 in Van Mens-Verhulst en Radtke, 2009). Met deze 

gedachte gaan we over naar het volgende onderdeel. 

1.4.3 Identiteit als dynamisch proces en de mens als nomade 
 

Volgens Hoffman (2002) blijven mensen  steeds op actieve wijze met hun deelidentiteiten omgaan; 

ze komen in interacties en onderhandelingen met elkaar tot nieuwe definities (Hoffman, 2002). Ook 

Wielemans bekritiseert het individualistisch mensbeeld en stelt dat hij de mens eerder als een 

knooppunt van vele relaties ziet. De mens wordt constant blootgesteld aan beïnvloedende factoren 

die meebepalend zijn (Wielemans, 1993). Ook Sermijn, Loots en Devlieger (2005) geven een 

alternatief om het zelf te benaderen op een manier die minder met macht te maken heeft. Zij stellen 

voor om het subject centraal te stellen in de complexe relationaliteit van de mens en spreken over 

het rizomatische perspectief op het subject. Een (Deleuziaans) rizoom is het beeld of de metafoor 

van een ondergronds geheel van wortels dat een plant doet groeien. Ook hier blijft het relationele 

netwerkkluwen echter de ontologische basis en voorwaarde voor de menselijke ervaring (Sermijn, 

Loots en Devliegher, 2005 in Van den Brande, 2012). Identiteit is daarom een actief en kritisch proces 

dat vorm en betekenis krijgt in de verhouding tot anderen en in verschillende temporale en 

ruimtelijke settings, en is in die zin ook nooit volledig ‘af’ (De Visscher, 2008).  

In dit verband past ook het “nomadisch subject”. Braidotti (1998) gelooft dat mensen een complexe 

en veelgelaagde identiteit creëren omdat ze genoodzaakt zijn existentiële dilemma’s op te lossen in 

hun leven (Braidotti, 1998 in Roets, Van Hove, Vanderplasschen en De Maagd, 2007).  
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“ The subject is not a substance (…), the subject is a process, made of constant shifts and 

negotiations between different levels of power and desire, constantly shifting between wilful 

choice and unconscious drives. (…) There is a fictional choreography of many levels into one 

socially operational self ” (Braidotti ,2002, p..75-76, in Roets, Van Hove, Vanderplasschen en 

De Maagd, 2007, p. 154). 

Volgens Braidotti (2004) wordt het zelf van het menselijk subject gepercipieerd als in proces zijnde: 

er bestaat eigenlijk een veelvuldigheid van meerdere versies van het zelf (Braidotti, 2004, in Roets, 

Van Hove, Vanderplasschen en De Maagd, 2007). De nomade zet in elke situatie een ander deel van 

zijn identiteit in om zichzelf te kunnen definiëren. De identiteit van het nomadisch subject is, volgens 

Braidotti, daarom als een inventaris van sporen: de sporen van waar we al geweest zijn, oftewel, van 

wie we al niet meer zijn (Braidotti, 2004). Het nomadisch subject ondergaat voortdurende 

metamorfoses. Dit zelf zoekt actief verplaatsingen en overgangen op (Braidotti, 2004, in Roets, Van 

Hove, Vanderplasschen en De Maagd, 2007 ).  Het gaat hierbij om een toewijding aan de behoefte 

om te veranderen en te blijven veranderen (Braidotti, 2004). Volgens Roets et.al. (2007) stelt het 

begrip van het “nomadisch subject” centraal dat mensen over zelf gecreëerde ruimte en veerkracht 

beschikken om hun eigen leven altijd weer opnieuw vorm te geven, in nauwe wisselwerking met 

kritische omgevingsfactoren. De kracht die daarbij ontwikkeld wordt door het subject op doorreis is 

cruciaal. Wat telt is de reis; deze reis gaat over het vertellen van verschillende verhalen en  

verschillende versies van de eigen gevormde identiteit. Mensen zouden bijvoorbeeld in staat zijn om 

op een verschillende plaats/tijd sterker of minder sterk in hun schoenen te staan, een proces dat al 

dan niet kan ondersteund worden via relaties met anderen. Dit nomadisme geeft het subject energie 

om gevestigde categorieën te doorbreken en te overschrijven (Braidotti, 2004, in Roets, Van Hove, 

Vanderplasschen en De Maagd, 2007 ). Volgens Moos (1990) zorgen dit voor transformativiteit en 

potentialiteit in het persoonlijk narratief door zichzelf en de collectieve identiteit positief te 

revalueren (Moos, 1990  in De Clerck, 2005 in Burggraeve, 2006) zodat vroegere ervaringen een 

nieuwe betekenis kunnen krijgen en opgelegde identiteiten omgezet worden in dynamische en 

veranderende subjectiviteiten  (Deleuze & Guattari, in De Clerck, 2005 in Burggraeve, 2006). Braidotti 

ziet het nomadisch subject tevens als een vorm van bewustzijn of een manier van denken. Het zou 

daarbij vooral gaan om een kritisch bewustzijn dat zich afzet tegen de dominante patronen van 

denken en gedrag. Nomadisch denken kan zo leiden tot een deconstructie van  een statisch centrum 

(Braidotti, 2004). 

 

1.5 Naar etniciteit als een geconstrueerde en 
…...dynamische deelidentiteit. 
 

Over het begrip “etniciteit” bestaat veel onduidelijkheid. Het wordt in de niet-wetenschappelijke en 

de wetenschappelijke wereld op uiteenlopende manieren gebruikt om verschillende verschijnselen, 

groepen en karakteristieken aan te duiden (Terwindt, 2004). Neyens (2001) geeft weer hoe dit 

voortvloeit uit het feit dat etniciteit verwijst naar een dynamisch proces, wat vervolgens door de 

betrokkenen bij tijden als onveranderbaar wordt beschouwd.  Hij stelt dat een eenduidige en 

onveranderbare definitie van etniciteit onmogelijk is. (Neyens, 2001 in Terwindt, 2004).                  

Volgens Hoffman (2002) verwijst etniciteit naar het gevoel van eenheid en verbondenheid dat leden 

van een etnische groep hebben op grond van vermeende gemeenschappelijke afstamming, cultuur 
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en geschiedenis.  Etnische groepen zijn in zekere zin een bijzondere vormen van sociale systemen, 

omdat ze de bedding vormen waarin veel (sub)sociale systemen zich in bevinden, zoals werk, buurt, 

familie.  De etnische groep waarin iemand opgroeit, zorgt daarom voor een sterke culturele 

inkleuring van zijn referentiekader: zijn ervaringen, opvattingen, waarden en normen. Het begrip 

“cultuur” wordt nadrukkelijk losgekoppeld van “etniciteit” en “afkomst”, omdat deze slechts één of 

enkele van de sociale systemen betreffen waartoe mensen kunnen behoren. Bovendien kunnen 

binnen één etnische groep ook verschillende culturen voorkomen (Hoffman, 2002).  

Voornamelijk het geloof in een gemeenschappelijkheid zou van belang zijn bij etniciteit. Het is 

namelijk mogelijk dat de oorsprong en afstamming kunnen blijven bestaan, terwijl er cultureel gezien 

veel kan veranderen binnen een etnische groep, bijvoorbeeld door vermenging met andere culturen. 

Toch komt het voor dat men blijft verwijzen naar oorspronkelijke culturele ideeën. In dat geval 

kiezen de mensen vaak de cultuurkenmerken die hun etnische identiteit belichamen. Deze 

uitdrukkingen van het “wij-gevoel” zijn dan gefundeerd op het idee van een gemeenschappelijke 

oorsprong en geschiedenis. De culturele grens die mensen trachten te trekken is dan feitelijk een 

etnische grens (Hoffman, 2002). De mate waarin een persoon zich verbonden voelt met zijn etnische 

identiteit verschilt ook sterk; deze kan (tijdelijk) een andere plaats in de hiërarchie van 

deelidentiteiten innemen (Roosens, 1989 in Roozeboom, 2003). Etniciteit is daarom niet aangeboren, 

maar veranderbaar, dynamisch en onderhevig aan sociale betekenisgeving (MDAA of NSW, 2000; 

Hoffman, 2002). De sociale omgeving kan ook een invloed uitoefenen op deze constructie; ze kan 

een persoon al dan niet aanspreken op zijn kleur en daar bepaalde betekenissen aan verbinden 

(Duijndam, 2012).  

In plaats van etniciteit vast te koppelen aan cultuur, wordt ook door andere auteurs de nadruk 

gelegd op etniciteit als (deel)identiteit en de constructie ervan. Barth (1969) zegt bijvoorbeeld dat 

etnische groepen categorieën zijn van ascriptie en identificatie die mensen gebruiken om zichzelf en 

anderen te classificeren. Hij legt de nadruk op de classificatie van grenzen (Barth, 1969 in Terwindt, 

2004).  Of zoals Baumann (1999) zegt: 

“The keypoint was to wrench social science away fromits tribalist preoccupation with “the 

cultural stuff” that ethnic groups may share and to focus instead on the boundaries that 

separated ethnic groups. The “cultural stuff” very often showed as much overlap with 

neighbouring groups as it showed variety with the boundaries. What made ethnic identity 

‘ethnic’ therefore, was to be sought in the social processes of maintaining boundaries that the 

people themselves recognizes as ethnic.” (Baumann, 1999, p.59 in Terwindt, 2004) 

Hall (1991) spreekt niet over etniciteit maar over culturele identiteit: 

“Het is altijd geconstrueerd via geheugen, fantasie, vertelling en mythe. Culturele identiteiten 

zijn punten van identificatie, maar dan wel onvaste punten van identificatie of hechting, die 

binnen de vertogen van geschiedenis en cultuur zijn gevormd. Ze zijn niet een essentie, maar 

een positionering.” (Hall, 1991, p. 184 in Terwindt, 2004) 

Hij benadrukt wel dat culturele identiteit niet louter een hersenschim is, maar wel degelijk haar 

geschiedenissen heeft. Hierbij stelt hij dat geschiedenissen hun werkelijke, materiële en symbolische 

uitwerkingen hebben. Volgens Hall blijft het verleden tot ons spreken, maar  is het niet langer een 

simpel en feitelijk verleden. (Hall, 1991 in Terwindt, 2004) 
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El Boujddaini (2012) wijst op identiteitsconflicten (Hoffman, 2002) bij personen die ook een “etnische 

identiteit” toegeschreven kregen. Door middel van kameleongedrag zouden allochtonen –

voornamelijk jongeren- omgaan met het gevoel twee “etnische identiteiten” te hebben. Ze voelen 

zich namelijk zowel “Belg” als “Turk/Marokkaan/…”. Kameleongedrag is een overlevingsgedrag, wat 

inhoudt dat allochtonen zich anders gedragen in verschillende contexten, bijvoorbeeld thuis en op 

school. Ze willen namelijk voor beide identiteiten  gewaardeerd worden. Dit kan constructief zijn, 

maar in sommige gevallen kan dit net tot destructieve situaties leiden (El Boujddaini, 2012). 

In de huidige maatschappij wordt er echter een te grote nadruk gelegd op “etniciteit als een 

biologisch gegeven”. Bovendien is er niet zelden een negatieve connotatie aan gelinkt. Een gevolg 

van het fixeren van een cultuur of groep is het ontstaan van stereotypen. Hierbij worden personen 

die tot een bepaalde cultuur of groep zouden horen, benaderd  vanuit enkele bepaalde 

karakteristieken. Dit staat het begrijpen van deze betreffende cultuur of groep in de weg. Één van de 

problemen bij het bestaan van stereotypen is dat ze tot vooroordelen leiden en een grens creëren 

tussen “wij” en “zij” (MDAA of NSW, 2000). Duijndam (2012) wijst bijvoorbeeld op de neiging die 

bestaat om veel  verschillen toe te schrijven aan etniciteit, terwijl een groot deel is toe te schrijven 

aan andere zaken, zoals sociaal-economische kenmerken. Ze haalt tevens de invloed van taal aan bij 

het in stand houden van groepskenmerken. Zolang we in woorden het verschil benadrukken, 

bijvoorbeeld door middel van “allochtoon” of “etniciteit” zullen we deze verschillen ook in de 

werkelijkheid terugzien. Bovendien beweert ze dat de nadruk op etniciteit en religie tot gevolg heeft 

dat identiteit en de afbakening van groepen in Nederland worden bepaald door de etnische en 

religieuze achtergrond van mensen. Deze deelidentiteit wordt dan, door druk vanuit de samenleving 

ook door personen zelf meer op de voorgrond gebracht (Duijndam, 2012). In dit verband stelt Eriksen 

(1995) dat antropologisch  onderzoek heeft aangetoond dat etniciteit niet belangrijker wordt 

wanneer groepen geïsoleerd leven en de verschillen groter zijn, maar net als ze met elkaar in contact 

komen. Culturele verschillen worden  in onze tijd minder door de toegenomen contacten tussen 

samenlevingen en het proces van   modernisatie,  maar de etnische identiteit wordt hierdoor juist 

belangrijker. Want hoe gelijker  mensen worden hoe  meer ze verschillend willen blijven (Eriksen, 

1995, p. 200 in Roozeboom, 2003, p.6). 

In deze masterproef zal met de term “etniciteit” verwezen worden naar personen die vanuit een 

ander land migreerden, waarvan de (groot)ouders migreerden en/of die -volgens de samenleving- tot 

een andere “etnische groep” behoren.  

 1.6 Disability Studies: de ontwikkeling naar  
…...disability als een geconstrueerde en dynamische 
…...deelidentiteit 
 

Volgens Desnerck et. al (2008) wordt het theoretisch denken over mensen met een handicap 

gekenmerkt door een paradigmashift, aangezien er in de internationale literatuur sprake is van 

Disability Studies als een “nieuwe” academische discipline. De Disability Studies worden door 

sommigen in de eerste plaats met de zogenaamde sociale en/of culturele modellen met betrekking 

tot handicap geassocieerd (Desnerck et al., 2008). 
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De Disability studies, ontstaan vanuit een postmodernistische en poststructuralistisch denken. Er 

gaat een lange geschiedenis gepaard met de ontwikkeling van het paradigma van de Disability 

Studies, dat wordt omgschreven als  breed, interdisciplinair (Devlieger, et al., 2003; Gabel, 2005; 

Goodley en Van Hove, 2005; Goodley, 2010a; Goodley, Hughes en Davis, 2012) en nog steeds 

groeiend (Goodley, Hughes, Davis, 2012).  

 

1.6.1 Van reacties tegen het religieuze/morele model en het    ……  

……..medische model… 
 

Centraal staan de reacties tegen meer traditionele modellen van handicap. Meer bepaald heerst er 

kritiek op het religieuze/moreel model en vooral op het medische model van disability  (Devlieger et 

al., 2003). 

Het religieuze/morele model is een theorie die wil aantonen op welke wijze het religieuze en/of 

morele geloof van mensen soms geprojecteerd wordt op personen met een handicap, zoals het 

geloof dat personen met een beperking dichter staan bij God, meteen naar de hemel gaan vanwege 

hun lijdensweg op aarde of net een straf opgelegd kregen van God (Zedda, 2008). Het biedt een 

antwoord op de vraag waarom men een handicap heeft en houdt ook een waardeoordeel over deze 

handicap in (Kool, 2010). Deze ideeën hoeven niet allemaal positief of allemaal negatief te zijn; ze 

zijn simpelweg een interpretatie van handicap door een individu in het licht van hun persoonlijke 

religieuze overtuigingen (Zedda, 2008). Wel kunnen deze ideeën aan de basis liggen van complexe 

mengelmoes van uitsluiting en integratie (Devlieger, 1999). 

In het medische model wordt handicap dan weer als inherent aan de persoon gezien. De 

onderliggende assumptie is dat mensen met een handicap afwijken, een deficit vertonen. Disabled 

zijn is dus het logische gevolg van een lichamelijke afwijking. Terwijl personen als flexibel en 

veranderbaar worden gepercipieerd, wordt de samenleving als onveranderbaar en neutraal gezien. 

Dit betekent dat individuen zich aan die omgeving moeten aanpassen en zich dienen ze zich te 

bewegen, te communiceren, te denken en zich te gedragen volgens de gevestigde normen. Hierbij 

onderwerpen ze zich aan de expertise van professionelen. Integratie wordt gezien als een individuele 

verantwoordelijkheid (Rioux 1997;Goodley 1998; Camilleri 1999; Llewellyn & Hogan 2000; Pfeiffer 

2002; Burchardt 2004 in Desnerck et al., 2008). 

 

1.6.2 …via een sociaal model… 
 

In de Disability Studies wordt disability daarentegen gezien als meer dan een beschrijving van een 

specifiek gezondheidsprobleem (Robsons en Evans, 2003), maar wordt door kritische, 

interdisciplinaire studie getracht om de dynamiek tussen een stoornis en de sociale, culturele, 

economische, interpersoonlijke, relationele , discursieve en politieke context van mensen met een 

beperking te begrijpen (Goodley en Van Hove, 2005). Turnbull en Turnbull wijzen in dit verband op 

het verschil tussen “impairment” en “disability” (Van Hove, 2009). 

“A person has an impairment that becomes a disability as a result of the interaction between 

the individual, and the natural, built, cultural and societal environments.”  (Van Hove, 2009a, 

PowerPoint slide 2) 
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Als alternatief wordt door diverse auteurs in de disability studies aldus een sociaal model voorgesteld 

om disability te proberen begrijpen. Men wil zo bestuderen op welke wijzen disability geconstrueerd 

wordt door de samenleving en wijst op de onderdrukking van personen met een disability (Devlieger 

et al., 2003; Gabel, 2005; Goodley en Van Hove, 2005; Goodley, 2010a; Goodley, Hughes en Davis, 

2012). Goodley zei hier recent nog het volgende over: 

“If we locate disability in the person, then we maintain a disabling status quo. In contrast by 

viewing disability as a cultural and political phenomenon, we ask serious questions about the 

social world.” (Goodley, 2010a, p. xi) 

Ook Van den Brande (2012) wijst bij de beschrijving van het sociaal constructivisme nogmaals op de 

relativiteit van handicap; het is namelijk een constructie, een compromis van betekenissen krijgen en 

geven (Van den Brande, 2012). Bogdan en Taylor (1989)  beamen deze ideeën met hun 

labelingstheorie en de bijbehorende theorie van het sociaal interactionisme (Bogdan en Taylor, 1989; 

Van Hove, 2009b). De manier waarop mensen zich tegenover personen met een beperking gedragen 

en het label dat aan deze personen toegekend wordt, zou, volgens deze auteurs, zeer bepalend 

blijken voor de sociale positie die iemand al dan niet kan innemen. Mensen worden gevormd door de 

manier waarop anderen naar hen kijken en de wijze waarop zij die bekeken worden daarop dan weer 

reageren, aldus de theorie van het symbolisch interactionisme (Bogdan en Taylor, 1989; Van Hove, 

2009c, p. 47). Men spreekt  van een stigma als het feitelijke verschil en de waardering die aan de 

gelabelde wordt gegeven samenhangen; enkel door de bril van het stigma wordt dan naar de 

persoon gekeken zodat deze de kans ontnomen wordt zich los van het etiket te ontwikkelen (Green 

et al., 2005 in Burggraeve, 2006). Toch hoeft dit niet te betekenen dat personen zonder beperking 

mensen met een beperking niet als menselijk (kunnen) benaderen. Met de social construction of 

humannesstheorie wijzen Bogdan en Taylor (1989) op vier dimensies vanuit het perspectief van 

mensen zonder beperking die helpen om de menselijkheid van anderen te blijven zien. Deze zijn het 

toeschrijven van (de mogelijkheid tot) denken aan de ander, het zien van individualiteit in de ander, 

de ander zien vanuit (de mogelijkheid tot) wederkerigheid en een sociale plaats definiëren voor de 

ander (Taylor & Bogdan, 1989).  

Volgens Oliver (1996) betekent deze nadruk op de invloed van de omgeving echter niet dat in het 

sociaal model ontkent wordt dat impairment sterk gerelateerd is aan het fysieke lichaam. Men wil,  

volgens Oliver enkel aanduiden dat de samenleving dient te veranderen en niet de personen met een 

disability. In plaats van individuen te proberen normaliseren,  zouden we ze namelijk  moeten 

accepteren zoals ze zijn, aldus Oliver (Oliver, 1996). De Disability Studies zijn dus wel degelijk gericht 

op sociale verandering (Goodley en Van Hove, 2005). Daarom heeft dit paradigma ook een zeer 

belangrijke emancipatorische invalshoek die gebonden is aan de ontwikkeling van verschillende 

belangengroepen van mensen met een beperking (Oliver, 1996). 

Gabel en Peters (2004) waarschuwen wel voor de vele interpretaties van de vaak gebruikte term 

“sociaal model” (Gabel en Peters, 2004) en verwijzen naar Finkelstein die als alternatief de term 

“sociale interpretaties” aanreikte (Gabel, 2005). Desnerck, Bosteels en Hardonk (2008) stellen verder 

dat door de kritiek op het medische model, de aanhangers van het sociale model impairments en 

disabilities hebben losgekoppeld. Deze strikte opsplitsing wordt echter als kenmerkend gezien voor 

het modernisme. Vanuit het postmodernisme worden ook binariteiten, zoals ability/disability, ter 

discussie gesteld (Desnerck, Bosteels, Hardonk, 2008) 
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1.6.3 …naar een cultureel model… 
 

Op -de verschillende invullingen- van het sociaal model rijzen echter ook kritieken op. Het zou onder 

andere te veel op zoek gaan naar een overkoepelende meta-analyse die verklaringen kunnen bieden 

voor alle dimensies van elke ervaring van alle personen met een beperking (Gabel & Peters, 2004). 

Ook Devlieger et al. (2003) stellen zich vragen bij de absoluutheid van dit sociaal model, er op 

wijzend dat modellen de complexe realiteit nooit volledig kunnen beschrijven en steeds resulteren in 

een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Daarom pleiten ze voor een integratie van een medisch, 

een sociaal en een religieus model in een cultureel model. Volgens hen valt te erkennen dat in 

geglobaliseerde en interculturele werelden de drie vernoemde modellen aanwezig zijn, maar dat de 

wijze van aanwezigheid sterk gebonden is aan de lokale context en cultuur (Devlieger et al., 2003). 

Devlieger ziet handicap/disability ook als culturele categorie en constructie, waarbij de waarden en 

normen in een bepaalde gemeenschap mee bepalen hoe een persoon met een beperking 

gepercipieerd wordt en hoe praktijken van zowel uitsluiting als integratie een plaats krijgen 

(Devlieger, 1999).  

In het cultureel model worden enkele nieuwe accenten aangebracht. Zo wordt benadrukt dat elke 

persoon een ander verhaal en een andere beleving van zijn beperking heeft. Dit idee, aangeduid met 

de naam handicap-ervaring wijst op het gevaar van veralgemening. Daarnaast wordt handicap door 

middel van het begrip handicap-identiteit als slechts een deel van de identiteit van een persoon 

gezien (Devlieger et al., 2003); als één van de vele deelidentiteiten, dus (Hoffman, 2002). Het 

accepteren van handicap als deel van de identiteit, in plaats van het te ontkennen zou bevrijdend en 

transformerend kunnen werken. Handicap-cultuur wijst dan weer op de identificatie van bepaalde 

personen met een handicap op basis van gedeelde ervaring, cultuur of waarden. Dit is eerder 

besproken.  Daarnaast stelt men dat iedereen vanuit zijn ervaring een specifiek perspectief op de 

wereld ontwikkelt; bij personen met een beperking kan dit tot een handicap-wereldbeeld en een 

belangrijke ervaringsdeskundigheid leiden. Op deze wijze wordt een handicap-identiteit 

geconstrueerd door de beperking in plaats van ondanks de beperking. Volgens het culturele model 

kan handicap aldus ook een meerwaarde zijn die toestaat een belangrijke aanvulling te bieden aan 

maatschappelijke kritiek en analyse, kort benoemd handicap-kritiek (Devlieger et al., 2003).   Volgens 

Devlieger (1999) bevatten de handicap/disability categorieën naast een passieve, ook een actieve 

dimensie. Cultuurdragers erven deze classificaties namelijk, maar omdat de categorie gemaakt is 

door mensen, kan deze altijd gedeconstrueerd en gewijzigd worden (Devlieger, 1999). 

Waar het sociaal model eerder wijst op de neutraliteit van handicap, benadrukt men in het culturele 

model aldus de maakbaarheid ervan en biedt men ruimte voor positieve beelden van disability. 

Daarnaast benadrukt het ook de complexiteit; het gaat over het zoeken naar identiteit en hoe 

mensen wel/niet toegang hebben tot allerlei vormen van kennis (Kool, 2010). Of zoals Kool zegt: 

“We proberen te leren van eerdere ervaringen en kennis te combineren, we proberen 

interdisciplinair te kijken naar disability en zowel de samenleving als de levenservaring van 

mensen serieus te nemen. Een balans te zoeken tussen soorten kennis en tussen persoon, 

lichaam en omgeving(en).” (Kool, 2010, p. 258) 
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Voor  Van den Brande (2012) legt het culturele model, ten slotte een link tussen het  voorgaand 

aangehaalde constructivisme of de benadering van hoe de werkelijkheid tot stand komt en het 

aangehaalde identiteitsdenken (Van den Brande, 2012). 

  

1.6.4 Invloed van de buitenwereld op de identiteitsvorming bij 

……….personen met een disability en het effect van “splitting”. 
 

Slack (1999) stelt dat personen met een beperking meer dan personen zonder beperking worden 

geconfronteerd met een moeizame zoektocht naar identiteit. Hij merkt op dat mensen met een 

beperking niet zo zeer worstelen met hun beperking  op zich, maar eerder met  de representatie van 

wat die beperking inhoudt in de hoofden van anderen.  Het belang van een eigen identiteit, naast de 

stempel “handicap” is groot (Slack, 1999 in Van Cauwenberghe, 2011). Volgens Van Den Berg, kan 

het zelfbeeld van personen of gelabelden bovendien bepaald worden door een generalisatie van 

individuele kenmerken door de buitenwereld (Van Den Berg, 1997 in Burggraeve, 2006). 

…… 

In deze context wijst ook Goodley (2010b) op de moeilijkheden die sociale, culturele beeldvorming 

met zich mee kan brengen voor personen met een disability. Hij verbindt ambivalente verwachtingen 

vanuit de omgeving met een term uit de psychoanalyse, namelijk “splitting”. Deze term wijst op de 

beschouwing van één individu in tegenstellingen. Een individu wordt dan  bijvoorbeeld beschouwd 

als enerzijds goed en anderzijds slecht. In de psychoanalyse wordt splitting gezien als een 

verdedigingsmechanisme van het ego. Op deze wijze zouden mensen met de pijn die gepaard gaat 

met het verlies van zorg om gaan, als de ontwikkeling van een eigen zelf  meer op de voorgrond komt 

te staan (Klein, 1946 in Goodley, 2010b). Goodley verbindt splitting met de ambivalente signalen die 

personen met een beperking vanuit de omgeving krijgen; deze variëren namelijk van altruïsme tot 

afwijzing.  Deze signalen zouden hun oorsprong hebben in de splitsing tussen de gewenste en 

ongewenste gebieden in de culturele psyche. Personen zonder beperking stellen daardoor 

ambivalente verwachtingen aan personen met een beperking, wat betreft afhankelijkheid en 

onafhankelijkheid. Beide, tegengestelde verwachtingen kunnen tegelijkertijd en soms 

contradictorisch voorkomen, waardoor de persoon met een beperking in een heel moeilijke positie 

kan komen te staan (Goodley, 2010b).  

Volgens Albrecht (2003) hechten heel wat personen met een beperking veel belang aan 

onafhankelijkheid. Vaak is dit echter tegenstrijdig met het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. 

Gevoelens van schaamte en schrik om uitgelachen te worden kunnen hen er dan van weerhouden 

om deze onafhankelijkheid na te streven. Sommigen blijven om die reden ook liever weg uit de 

gemeenschap van personen met een handicap. Ze willen kost wat kost vermijden dat ze gezien 

worden als een “gehandicapte”, maar vooral normaal beschouwd worden en een eigen leven leiden 

zoals iedereen (Albrecht, 2003 in Cauwenberghe, 2011). 

 

Ik wil dit onderdeel afsluiten door terug te denken aan het “nomadisch subject”. Zoals eerder 

vermeld, gelooft Braidotti (2004) namelijk dat het nomadisme het subject energie geeft om 

gevestigde categorieën te doorbreken en te overschrijven (Braidotti, 2004, in Roets, Van Hove, 

Vanderplasschen en De Maagd, 2007 ).   
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1.7 Disability en etniciteit gecombineerd 
 

Onderzoek naar de combinatie disability én ras/etniciteit is schaars (Stienstra, 2002; Belt, 2011), 

soms gericht op de invloed van armoede en meestal gericht op personen die in de zogenaamde 

minderheidsgroepen van de samenleving zouden leven. Een andere wijze waarop deze combinatie 

onderzocht wordt is door te bekijken hoe personen met een beperking in verschillende landen 

behandeld worden. Dit gaat dan eerder over culturele en sociale invloeden (Stienstra, 2002). In deze 

masterproef wordt tevens stilgestaan bij het ouderschap van migranten met een kind met een 

disability. Ten slotte wordt er in onderzoek en theorie ook gewezen op  moeilijkheden met 

betrekking tot de hulpverlening van personen met een disability van een andere etnische afkomst; er 

wordt dan besproken hoe aan deze personen beter tegemoet kan gekomen worden (Stienstra, 

2002). In wat volgt, zal er een kort overzicht worden gegeven van enkele theoriën en 

onderzoeksresultaten. 

Ook in België is er sprake van een leemte in het onderzoek. Wel probeerden vier studenten van de 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent, dit gebrek aan onderzoek te 

bestrijden. Zo gaf Evelien Van Den Bossche, door middel van portraiture een gezicht aan enkele 

personen met een disability en een andere culturele of etnische achtergrond; onderzocht Ruth 

Cnockaert de intersecties tussen disability, culturele identiteit en gender bij vrouwen met een 

beperking van Marokkaanse afkomt; belichtte Delphine Boone de beleving van disability en de visie 

op zorg van personen met een disability van Turkse afkomst en maakte Karima El Boujaddayni een 

scriptie over moslims met een disability in Vlaanderen, hun beleving van zorg en een focus hierbij op 

religieuze aspecten (Van Den Bossche, 2009; Cnockaert,2009; Boone, 2009; El Boujaddayni, 2012). 

Toch blijven er nog steeds veel vragen onbeantwoord en is meer onderzoek van harte aangewezen.  

Voordat er ingegaan wordt  op enkele onderzoeksresultaten, lijkt eerst de volgende nuancering mij 

relevant. Er zijn verschillende soorten migranten die vanuit verschillende overwegingen hun 

geboorteland hebben verlaten. Zo wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen economische 

motieven, gedwongen migratie in gevolge van vervolging, geweld of oorlog en “de kennismigrant”. 

Deze laatsten betreffen hoog tot zeer hoog opgeleide professionals die hier komen werken, niet 

zelden omdat er een gebrek is van hun specialisatie in het land van migratie. Omdat er een mate van 

correlatie gevonden wordt tussen lagere sociale positie, armoede en personen die tot een andere 

etnische “groep” zouden behoren (zie later), betekent dit niet dat migranten geen sociaaleconomisch 

succes kunnen bereiken. Vink (2009) heeft het over de “upward mobility”. Gewoonten, leefpatronen, 

gedrag, waarden en normen van “etnische groepen” zouden mede beïnvloeden in welke mate 

migranten sociaaleconomisch succes kunnen bereiken of net tot zogenaamde etnische minderheden 

verworden. Japanners en Ieren zouden in America bijvoorbeeld succesvoller zijn dan migranten uit 

een culturen en een hoger collectief waarden- en normenpatroon. Dit waarden-en normenpatroon 

wordt door het ontvangende land anders beleefd, waardoor zij sneller beschouwd worden als “de 

Ander” en een ondergeschikte positie tegen de dominante groep innemen (Vink, 2009). Ook dit 

laatste valt uiteraard niet te veralgemenen; niet alle allochtone gezinnen zijn kwetsbaar (El 

Boujddaini J., 2012). Kao en Tienda (1995) stellen daarnaast dat hoe langer de persoon in een 

gastland verblijft, hoe moeilijker de aanpassing wordt. Deze wetenschappelijke bevinding gaat in 

tegen het algemene idee  dat bij migratie vooral het begin moeilijk zou zijn (Kao en Tienda, 1995 in 

Vink, 2009. 
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1.7.1 De correlatie van disability en etniciteit/ras; armoede als     

……….beïnvloedende factor. 
 

In onderzoek waarbij gekeken wordt naar  etniciteit/ras én disability, wordt soms aangehaald dat 

armoede een belangrijke factor is.  Armoede zou  de meest beïnvloedende factor zijn in het verhogen 

van de kansen van disability ( Seelman en Sweeney, 1995 in Belt, 2011). Ook Raijmakers (2002) stelt 

dat armoede en disability onlosmakelijk in een spiraal met elkaar zijn verbonden en elkaar 

versterken. Honderd miljoen mensen hebben beperkingen die voorkomen hadden kunnen worden, 

omdat ze ontstaan zijn door ondervoeding, slechte sanitaire voorzieningen en inadequate 

gezondheidszorg. Zo is zeventig procent van blindheid bij kinderen en de helft van de 

hoorstoornissen vanaf de geboorte in Afrika en Azië in principe te voorkomen of te behandelen. Ook 

geweld, zoals oorlog  is een belangrijke oorzaak van handicap (Raijmakers, 2002).     

Voor een persoon met een handicap is het drie keer meer waarschijnlijkheid dat hij in armoede leeft 

dan voor een persoon zonder handicap (Rulli en Leckerman, 2004 in Belt, 2011). De relatie tussen 

armoede en disability wordt bovendien versterkt door racisme. Tegelijk is bekend dat een relatief 

groot gedeelte van de migrantengezinnen zich bevindt op en lage sociaal-economische positie 

(Eldering et al., 1999). Ook in Belgë zouden Turken, Marokkanen en Italianen een veel hoger 

armoederisico hebben dan de autochtone bevolking (Van Robaeys, Vranken, Perrin en Martienello, 

2007). Maar zelfs als de socio-economische status buiten beschouwing wordt gelaten, zou 

ras/etniciteit gecorreleerd zijn met een hoger risico op een slechte gezondheid of een handicap.  De 

proportie van “persons of color” met een ernstige handicap is hoger dan die van “witte mensen” 

(Rulli en Leckerman, 2004 in Belt, 2011). “Zwarte en bruine mensen” zouden bijvoorbeeld minder 

sterke medicatie krijgen, en zouden meer worden blootgesteld aan verschillende soorten ziekten en 

gevaar. Onder andere slechte woonomstandigheden en rassensegregatie zijn oorzaken. Afrikaans 

Amerikaanse kinderen in New York, die twee keer zoveel kans zouden hebben als “witte” kinderen 

om arm te zijn, zouden daarom veel meer blootgesteld worden aan ziekte en handicap (Pokempner 

& Roberts, 2001 in Belt, 2011). Maar ook in België, zouden migranten (van 50 jaar en ouder) een veel 

slechtere gezondheid en vaker een disability hebben dan de autochtone bevolking. Er zou zelfs maar 

weinig bewijs zijn van een “gezonde migrant” van 50 jaar en ouder in 11 onderzochte Europese 

landen, waaronder België (Sole-Auro, Crimmins, 2008).  

Bij migranten zou het fysiek en mentaal welzijn bovendien aangetast kunnen zijn door problemen 

met betrekking tot illegale migratie, de precaire verblijfstatus in België en de situatie in het land van 

herkomst (Goosens, n.d.). Migratiepijn en/of het niet kunnen omgaan met culturele diversiteit kan 

stress veroorzaken (El Boujddaini J., 2012). Te veel lange stress moeten verdragen kan uiteindelijk 

leiden tot klachten zoals slaapproblemen, vermoeidheid en tal van andere klachten op het gebied 

van welzijn en gezondheid. Zij zouden aldus kwetsbaarder zijn en zouden met meer problemen 

geconfronteerd worden (Vink, 2009). Ferri (2010) wijst in dit verband over de overpresentatie van 

“colored children” in het buitengewoon onderwijs (Ferri, 2010). Dit zou onder andere te maken 

hebben met het diagnosticeren van leerstoornissen bij studenten die de taal van het land waarin ze 

verblijven minder machtig zijn (Gersten en Woodward, 1994 in Stienstra, 2002). 

 

1.7.2 Intersectie en gelijktijdige onderdrukking 
 



21 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

Wanneer er gefocust wordt op de minderheidsgroepen, wordt  in onderzoek meermaals gesteld dat 

disability en etniciteit/ras tot een dubbele minderheidsstatus kunnen leiden. In combinatie met 

andere minderheidsgroepen, zoals het vrouwelijke geslacht, kan dit tot een driedubbele 

minderheidsstatus leiden (Snead, 2011). Toch wijst Snead (2011) erop dat de effecten en mate van 

belangrijkheid verschillen zijn voor groepen en individuen. Voor sommigen zal bijvoorbeeld 

ras/etniciteit het belangrijkste kenmerk zijn; voor anderen is dit dan weer disability of gender. Soms 

kunnen net de verscheidene combinaties van deze minderheidskenmerken, zowel bewust als 

onbewust, op de voorgrond treden (Snead, 2011).                                        

Stuart (1992) en Vernon (1996) stellen dat het te eenvoudig zou zijn om de ervaringen van personen 

van een andere etnische afkomst te beschrijven als “dubbele onderdrukking”. Ze gebruiken het 

concept “gelijktijdige onderdrukking” om de complexe intersecties tussen handicap en afkomst die 

deze personen ervaren, te beschrijven (Stuart, 1992 ; Vernon, 1996 in Boone, 2009). De mogelijkheid 

tot racistische en/of handicaperende ervaringen doorheen de verschillende momenten in het leven, 

maken de ervaringen van deze personen namelijk uniek en verschillend ten opzichte van autochtone 

personen met een beperking (Hill, 1994, in Ali e.a., 2001, in Boone, 2009).  

1.7.3 Ouderschap van migranten met een kind met een disability 
 

De Belie en Van Hove (2005) wijzen op de versterkte kwetsbaarheid van ouders van een kind met 

een disability, onder andere omwille van vele onbeantwoorde vragen en zorgen over de toekomst 

van hun kind. Ook hun eigen toekomstbeeld wordt danig door elkaar geschud. Echter, wanneer er 

vroeger voornamelijk nadruk werd gelegd op de kwetsbaarheid van deze ouders, wordt sinds de 

jaren ’80 ook de veerkracht van deze ouders opgemerkt. Deze verandering in de visie kan de 

persoonlijke ervaring van ouders beïnvloeden (De Belie en Van Hove, 2005). 

“Deze persoonlijke ervaring van ouders wordt mee gekleurd door een sociaal-historische 

context, waarin zowel invloeden uit het verleden als invloeden uit de huidige maartschappelijke 

context een rol spelen. Visies uit het verleden en visies die nu heersen over deze kinderen en 

hun ouders beïnvloeden sterk deze ervaring, ook deze van mensen uit hun omgeving en 

hulpverleners.” (De Belie en Van Hove, 2005, p.17) 

Ook migrantenouders krijgen met deze versterkte kwetsbaarheid te maken als ze horen dat hun kind 

een disability heeft. Stevens (2010) deed in dit verband onderzoek naar het proces van interpellatie 

bij zowel Australische migrantenouders als niet-migrantenouders van een kind met een disability. 

Interpellatie wordt gedefinieerd als “when an individual feels comfortable with social expectations of 

him or her.” (Stevens, 2010, p. 783). Het gaat over een “match” tussen de eigen interpretatie van een 

identiteit en de verwachtingen van de buitenwereld. Wanneer deze “match” er niet is, spreekt 

Stevens van een misinterpellatie. Dit kan onder andere voorkomen bij interpretaties van “ras” en 

“etniciteit”, alsook bij “disability”. Stevens stelt aldus, dat migrantenouders van een kind met een 

disability een “dubbele misinterpellatie” kunnen geconfronteerd worden; dit tegenover niet-

migrantenouders die slecht met één misinterpellatie te maken krijgen. Ze deed onderzoek naar de 

relatie met de omgeving, de toegang tot ondersteuning en het algemene welzijn van deze ouders. Uit 

de resultaten bleek echter dat migrantenouders zichzelf “even gelukkig” noemden als dat niet-

migrantenouders dat deden; alsook hadden ze evenveel sociale contacten. Het enige verschil was dat 

migrantenouders zich, in vergelijking met niet-migrantenouders, meer negatief waren over de 

toekomst van hun kind (Stevens, 2010). 
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Van Robaeys, Perrin, Vrancken en Martienello (2007) wijzen in dit verband wel op  verschillende 

referentiekaders. Wie tot de eerste generatie migranten behoort, vergelijkt zijn situatie namelijk 

vooral met de omstandigheden in het land van oorsprong; dit ten opzichte van tweede generatie 

“migranten” die hun situatie eerder met autochtone Belgen vergelijken en veel vaker van 

achterstelling spreken. 

1.7.4 Wereldwijde verklaringen van en reacties op disability 
 

Volgens de Vlieger (1999) is handicap/disability een interstitiële categorie, omdat het cultureel 

geconstrueerde restricties uitdaagt en tegenstellingen in een cultuur naar voren brengt. De dimensie 

handicap/disability brengt namelijk een verschuiving aan in de categorisering van mensen, omdat ze 

voor verwarring en chaos zorgt in de dagdagelijkse praktijk. Ze daagt de perceptie van “de norm” en 

afwijkingen hierop uit. Handicap/disability als interstitiële categorie is in staat om tussen dominante 

categorieën in te slippen, die categoriën te bevragen, en om een alternatieve formulering te vragen 

(Devlieger, 1999). Ook de auteurs van het Ethnicity and Disability Factbook (2000), stellen dat indien 

we een cultuur willen leren kennen, het cruciaal is te leren over de behandeling van 

minderheidsgroepen, zoals personen met een beperking (MDAA of NSW, 2000). 

Eerder werd besproken hoe cultuur niet als een vaste,  bepalende factor gezien moet worden, maar 

dat de invloeden daarentegen dynamisch zijn. Daarnaast is er steeds sprake van subgroepen in 

samenlevingen. In dit onderdeel  trachten we daarom geen overzicht te geven van hoe naar 

personen met een disability in een bepaalde gemeenschap wordt gekeken, maar duiden we de meest 

voorkomende verklaringen ten aanzien van disability in de wereld aan, alsook de meest 

voorkomende reacties ten opzichte van personen met een disability (MDAA of NSW, 2000). Devlieger 

wijst erop dat in de meeste culturen processen van in- en uitsluiting gelijktijdig voorkomen 

(Devlieger, 1999). 

1.7.4.1 Verklaringen van disability 
 

Een eerste wijze waarop disability verklaard wordt, is door het te vertalen naar medische termen of 

de oorzaak bij lichamelijk deficit te leggen. Hiermee wordt het medische model van disability 

bedoeld, dat we eerder bespraken.  Voornamelijk in het Westen zou deze wijze van denken 

dominant zijn. Het idee van “schuld” is de concurrent van het denken in medische termen, en zou 

één van de meest voorkomende factoren zijn in het verklaren van disability; dit zowel in landen waar 

medische verklaringen domineren, alsook in landen waar religieuze verklaringen domineren. De 

schuld wordt meestal gelegd bij vrouwen (moeders) of minderheidsgroepen, zoals homoseksuelen. 

Soms wordt een beperking ook gezien als het gevolg van een zonde. Daarnaast  komt ook het idee 

dat een disability kan worden opgedaan of opgelopen, terug in landen over de hele wereld.  Er zijn 

veel variaties van dit soort verklaringen (MDAA of NSW, 2000).  

Ook het religieuze/morele model zou een belangrijke bron bieden om disability te verklaren. 

Ondanks dat religieuze- en geloofssystemen een verschillende rol spelen in verschillende 

gemeenschappen,  oefenen  ze over het algemeen krachtige invloeden uit op verscheidene culturele 

aspecten. De waarden van wereldreligies komen zelfs terug in gemeenschappen over de hele wereld 

(MDAA of NSW, 2000). Verscheidene auteurs stellen dat religie een belangrijk middel is bij het 

accepteren van disability (Bennet et al., 1995; O’Connor et al., 1999 in Stienstra, 2002). Spiritualiteit 
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zou ook het zelfvertrouwen van vrouwen met een disability verhogen (Nosek, 2001 in Stienstra, 

2002). Toch zou in religieuze en spirituele gemeenschappen veel exclusie en marginalisatie 

voorkomen, ondanks dat spiritualiteit en geloof voor positieve steun zorgen (Stienstra, 2002).  

Religieuze- en geloofsculturen zijn dynamisch; de basiswaarden evalueren wel op een langzamer 

tempo dan de praktijken. We kunnen de invloeden aldus niet als vaststaand beschouwen. Binnen 

religieuze en geloofssystemen, bestaan daarnaast verschillende subscholen. Bovendien zijn geloof en 

praktijk te onderscheiden en bestaan deze naast elkaar, soms op een conflicterende wijze (MDAA of 

NSW, 2000).                             

De meeste geloofssystemen bieden meerdere verklaringen ten aanzien van disability. De auteurs van 

het Etnicity and Disability Factbook (2000) onderscheiden “disability als straf”, “disability als 

leerproces” en “disability als geschenk”. Ze stellen dat in bijna alle religieuze- en geloofssystemen 

verklaringen voorkomen die disability als een straf zien. Disability wordt dan gezien als het gevolg 

van morele imperfectie of zonde, soms gelinkt aan een vorig leven of voorvaderen die een zonde 

zouden hebben begaan. Daarnaast zou in veel religieuze praktijken het idee van “disability als 

leerproces” aanwezig zijn. Disability bestaat dan zodat er een leerproces kan ontstaan, zowel voor de 

persoon met een disability als voor de mensen in zijn omgeving. Ten slotte komt ook het idee van 

“disability als geschenk” in meerdere religieuze- en geloofssystemen voor (MDAA of NSW, 2000).  

Ook vanuit folklore, bijgeloof en informele geloofssystemen zouden verklaringen van disability 

bestaan. Deze brede waaier van mogelijke verklaringen, bevat onder andere het geloof dat personen 

met een disability een “speciale boodschapper” zijn of dat zij in hun lichaam een balans tussen goed 

en kwaad houden (MDAA of NSW, 2000).  

El Boujaddayni (2011) schreef de masterproef “Moslims in Vlaanderen over disability en zorg”. Zij 

haalt vijf belangrijke visies aan op personen met een verstandelijke beperking die in de islam 

voorkomen, namelijk “gezegende of heilige mensen”, “de paria”, “lachwekkende figuren”, 

“hulpbehoevende mensen” en “gewone mensen” (El Boujaddayni, 2011). Voor meer informatie 

hierover, verwijs ik graag door naar dit werk. 

 

 1.7.4.2 Reacties en gedragingen tegenover personen met een disabilty 
 

Voorgaande verklaringen liggen vaak aan de grondslag van de reacties uit de omgeving  tegenover 

personen met een disability. Met kan omgangsstrategieën bestuderen op verschillende niveaus: het 

individuele niveau, het niveau van de familie of het huishouden en het niveau van de ruimere 

samenleving (Ingstad, 1997 in Devlieger,1999). In alle gemeenschappen komen er verschillende 

reacties op personen met een disability voor. De auteurs van het Ethnicity and Disability Factbook 

(2000) vernoemen het doden van personen met een disability, het negeren, de isolatie en de 

segregatie, de behandeling als “speciaal persoon”, de bescherming van en controle over personen 

met een disability , tolerantie en ten slotte, inclusie (MDAA of NSW, 2000).         

De meest extreme reactie betreft het doden van personen met een disability. Voorbeelden van zulke 

praktijken komen uit het verleden vanuit arme, meestal nomadische gemeenschappen. Er is geen 

bewijs dat suggereert dat deze praktijken vandaag nog regelmatig voorkomen.  Wat betreft het 

negeren van personen met een disability, wordt gesteld dat dit gebeurt op verschillende wijzen; de 

meest voorkomende is het niet bieden van hulpbronnen. Isolatie en segregatie kennen, vervolgens, 

hun verschillende redenen. Dit is onder andere het geloof dat deze personen schaamte veroorzaken 
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bij de familie. Het gebeurt dan dat zij verstopt worden voor de buitenwereld. De behandeling van 

een persoon als “speciaal”  kan dan weer vorm krijgen door het aanbieden van extra middelen en/of 

het uiten van meer affectie. In veel gemeenschappen zou men beweren dat deze reacties het meest 

voorkomend zijn, bijvoorbeeld wanneer men disability als een geschenk ziet. De opmerking hierbij is 

wel dat “speciaal” zelden “gelijk” betekent. Personen met een disability kunnen tevens als 

“kwetsbaar” worden gezien, wat niet zelden leidt tot bescherming; controle wordt dan weer 

voortgebracht door angst. Ook tolerantie (vaak slechts ten aanzien van enkele kenmerken) is een 

voorkomende reactie.  Dankzij deze tolerantie kunnen personen met een disability, tot op een 

bepaald niveau participeren in de maatschappij. De volledig inclusie van personen met een disabilty  

daarentegen wordt wel nagestreefd in sommige gemeenschappen; echter kan geen gemeenschap al 

beweren dat dit is bereikt (MDAA of NSW, 2000). Verscheidene auteurs zijn, ten slotte, erg 

sceptisch over een positieve evolutie in reacties tegenover personen met een disability.  Oliver 

(1999) stelt dat deze personen nooit “normaal” worden behandelt; ze worden namelijk ofwel 

verheerlijkt, ofwel als minderwaardig beschouwd (Oliver, 2009). Volgens Evans (1992) is er absoluut 

geen positieve evolutie aanwezig wat betreft gedragingen tegenover personen met een disabilty 

(Evans, 1992). 

Bovengenoemde reacties tegenover personen met een disability komen wereldwijd voor, over 

verschillende culturen en sociale systemen heen. Er zijn echter veel beïnvloedende factoren die mee 

bepalen hoe er wordt gereageerd op personen met een disability.  Zo worden onder andere de 

noodzaak om een inkomen te verdienen, de waarde die geschonken wordt aan fysieke en/of 

psychische sterkte, het type en de oorzaak van disability en  de leeftijd en het geslacht van de 

persoon, opgesomd (MDAA of NSW, 2000). Hall en Mennis (1999) onderscheiden verder gender, 

contact en sociale wenselijkheid. Zij achten vrouwen positiever, intens en kwalitatief contact goed 

om stereotypen te vermijden en wijzen op de invloed van ideeën over maatschappelijke 

aanvaardbaar gedrag vanuit de samenleving (Hall en Mennis, 1999 in Van Cauwenberghe, 2011). 

1.7.5 Toegankelijkheid van de hulpverlening  
 

In vele artikels, boeken, lezingen... worden problemen aangehaald met betrekking tot de 

hulpverlening aan allochtone cliënten. Ondanks er steeds meer nadruk op bijzondere inspanningen 

ten aanzien van deze “doelgroep” komt,  stelt men vast de hulpverlening aan allochtonen niet altijd 

vlot verloopt, soms zelfs bijzonder problematisch (Scheirlinck, 2003). In deze masterproef focussen 

we op de “toegankelijkheid” van onze professionele hulpverleningde, aangezien de meestte 

participanten nieuwkomers zijn, die hun weg zonder familie moesten zoeken. Het belang van de 

informele zorg en begeleiding, bijvoorbeeld door familie is echter niet te onderschatten. Zo stelt 

Olwig (2011) dat  een welzijnsinstantie, zelfs met de beste bedoelingen, niet dezelfde hulp geven als 

een familienetwerk. De reden waarom familie zo belangrijk is, zijn onder andere praktische hulp en 

het creëren van een sociale omgeving waar mensen sociale erkenning krijgen en hun sociale 

identiteit (Olwig, 2011). Ik wil bovendien opmerken dat bepaalde belemmeringen in de hulpverlening 

evengoed gelden voor autochtone personen (met een disability).  

Toegankelijkheid is een zeer ruim begrip dat vele ladingen dekt. Het gaat over toegang tot gebouwen 

en transport maar ook tot informatie en communicatietechnologieën. Ook de wijze waarop men 

onthaald en behandeld wordt, noemt men bij het PHOS, “mentale toegankelijkheid” (PHOS, n.d.). In 

deze masterproef zal “toegankelijkheid tot de hulpverlening” dan ook vanaf meerdere kanten 
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bekeken worden, namelijk volgens Raghoebier en Coolen (2002) die ten eerste de mate bekijken 

waarin mensen met hun ondersteuningsbehoeften de weg kennen en de weg vinden naar de 

relevante voorzieningen. Ten tweede wordt stilgestaan bij de mate  waarin de voorzieningen hun 

aanbod en hun dienstverlening afstemmen op de vragen en behoeften - en waar nodig ook de 

leefstijlkenmerken - van migrantengroepen (Raghoebier en Coolen, 2002).  

Verschillende auteurs wijzen op enkele factoren die een toegankelijke hulpverlening voor migranten 

kunnen belemmeren. Scheirlinck (2002) stelt dat de problematische situatie waarin deze mensen 

zich, al dan niet tijdelijk, bevinden vaak mede wordt beïnvloed door sociaal-economische factoren 

(Scheirlinck, 2002). De marginale positie van migrantengezinnen kan tot meervoudige problemen 

leiden. Problemen met huisvesting, verblijf of inkomensproblemen kunnen  dan dringender zijn dan 

hun behoefte aan zorg (Raghoebier en Coolen, 2002). Volgens andere auteurs zijn de voornaamste 

barrières voor de toegang tot gepaste zorg onder andere taalproblemen,  beschikbare tijd (Cook et 

al., 1997 in Stienstra, 2002), alsook problemen van financiële aard, angst en pathologieën die bij de 

Belgische bevolking minder voorkomen, en problemen met betrekking tot kennis van de bestaande 

mogelijkheden (Goossens, n.d).            

De toegankelijkheid tot medische zorgen wordt mede geregeld door “Dringende Medische Hulp” 

(DMH). Omdat de kosten van medische verzorging hoog kunnen oplopen en  “personen zonder 

wettig verblijf” meestal ook geen toegang hebben tot de ziekteverzekering, heeft de federale 

regering DMH in het leven geroepen. Met DMH kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten van 

een medische verzorging van “een persoon zonder wettig verblijf” door een OCMW worden 

gedragen. Echter, door mazen in de wet en een mate van autonomie voor elk OCMW, varieert de 

implementatie zelfs van deelgemeente tot deelgemeente.  De gezondheidszorg zou wel toegankelijk 

zijn, maar het officiële systeem, wordt in geringe mate gebruikt om daadwerkelijk toegang te krijgen 

tot gezondheidszorg. In plaats daarvan wordt een waaier aan alternatieven gebruikt, zowel door 

artsen als door mezowev (Goosens, n.d.).                               

In de literatuur wordt tevens gewezen op mogelijke culturele invloeden die migranten ervan kunnen 

weerhouden om beroep te doen op de hulpverlening. Dit kunnen cultureel en/of religieus 

geïnspireerde ideeën betreffen, zoals “disability als straf” (Zhang en Bennet, 2001 in Stienstra, 2002), 

schaamtegevoelens (El Boujddaini J., 2012) en een aandacht op zorg die een geringe aandacht voor 

mogelijkheden tot activering impliceert (Raghoebier en Coolen, 2003). Ook zou een grotere mate van 

collectiviteit (Raghoebier en Coolen, 2002; El Boujddaini, 2012) het niet vanzelfsprekend maken om 

bij ziekte en functiebeperkingen professionele hulp te zoeken, ook niet wanneer de informele zorg 

uit eigen kring tekort schiet (Raghoebier en Coolen, 2002). 

Het bereiken van gezinnen die te maken hebben met diability, verloopt niet altijd eenvoudig. 

Migranten met een disability zouden bovendien een extra verborgen groep in de samenleving zijn 

(Handicum, 2009). Instanties als de sociaal-pedagogische dienst en de migrantenplatforms hebben in 

grote steden speciale consulenten aan het werk gezet om outreachend te werken, een methode die  

nodig zou zijn. Dit onder andere omdat instellingen doorgaans alleen informatie geven over hun 

eigen werkterrein en hulpverleners er van uit gaan dat cliënten zelf hun vragen formuleren. Omdat 

dat enig idee van de mogelijkheden binnen het hulpaanbod vereist, alsook sociale competenties, 

mondigheid en taalvaardigheid om vragen te stellen, zou dit voor sommige migranten een probleem 

zijn ; met name de mensen in lagere of marginale sociale posities. In sommige culturen worden deze 
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vaardigheden daarnaast minder aangleerd. Reeds aanwezige contacten met consultatiebureaus, 

kinderarts, speciale school… kunnen daarom een ingang zijn naar advies bij het verkrijgen van 

passende ondersteuning. Die overdracht van de algemene voorzieningen naar de categoriale 

gehandicaptenzorg krijgt weliswaar toenemende aandacht, maar is nog onvoldoende uitgewerkt.  

Hulp of begeleiding over grenzen van voorzieningen komt moeizaam tot stand (Raghoebier en 

Coolen, 2002).  

“Meestal is die keten nauwelijks gestroomlijnd en ontbreekt specifieke aandacht voor 

gehandicapte mensen uit migrantengezinnen. Informatie over vragen, wensen en problemen 

van een gezin met een gehandicapt kind wordt niet overgedragen en rond de persoon met 

een beperking wordt geen traject gevormd vanuit een samenspel van instellingen uit diverse 

sectoren (onderwijs, zorg, arbeidsintegratie, huisvesting).” (Raghoebier en Coolen, 2002, 

p.16) 

Ook in het hulpverleningsproces zouden culturele invloeden tot moeilijkheden kunnen leiden, zoals 

een mindere inbreng van migranten, omdat ze professionals als autoriteiten aanzien wiens mening 

niet ter discussie staat (El Boujddaini, 2012). Bij onvrede zal men dan eerder afhaken dan kritiek uiten 

(Raghoebier en Coolen, 2002). Een grotere appreciatie van hiërarchie kan hiervoor bijvoorbeeld aan 

de basis liggen (Pinto, 2004; Hofstede en Hofstede, 2005). Ook andere ideeën over handicap kunnen 

een belemmering vormen (Goossens, n.d.). Cultuur blijkt tevens invloed te hebben op de manier 

waarop “distress” geuit wordt (Raghoebier en Coolen, 2002). In het Westen wordt meer over 

gevoelens gepraat (El Boujddaini, 2012); “disstress” wordt zowel verbaal als emotioneel geuit. In 

niet-westerse culturen zou er een hogere prevalentie zijn van somatisatie, of het uiten van “distress” 

via lichamelijke klachten (Knipscheer & Kleber, 2005). Het uiten van gevoelens kan soms namelijk als 

een zwakte worden gezien (El Boujddaini, 2012). Hier bestaat het risico op selectieve aandacht, 

namelijk de gerichtheid op lichamelijke klachten (Knipscheer & Kleber, 2005). 

Er kan verwacht worden dat allochtone cliënten, omwille van taal- en cultuurverschillen die de 

communicatie met de hulpverlener belemmeren, minder tevreden zijn met de kwaliteit van de zorg. 

Hulpverleners hebben daarnaast moeilijk zicht op de verwevenheid problemen (van Bergen, Dittrich, 

Gelderloos, Hesselink & Hofmeijer, 2003). Toch stellen Knipscheer en Kleber (2005) dat de 

tevredenheid wat betreft de hulpverlening in Nederland vrijwel niet verschilt tussen groepen met 

diverse culturele achtergronden. Wel vond ongeveer de helft van de allochtone participanten het 

belangrijk dat een hulpverlener een gelijke etnische achtergrond heeft (Knipscheer & Kleber, 2005). 

Bovendien zou de mate van tevredenheid samenhangen met het aantal onvervulde zorgbehoeften 

(Leese et al., 1998), alsook met de kwaliteit van leven (Bautista, Glen en Shetty, 2007). 

De professionele hulpverlening zou, volgens diverse auteurs, rekening dienen te houden met heel 

wat aspecten om beter tegemoet te komen aan migranten die er een beroep op doen. Dit zijn onder 

andere eenvoudig woordgebruik en  eenvoudige zinsbouw in teksten, alsook eenvoudig taalgebruik, 

een goede articulatie en ondersteunende gebaren. Zaken waar ook bij personen met en 

verstandelijke beperking, een auditieve of visuele beperking, een mindere leesvaardigheid enzovoort 

rekening mee moet worden gehouden (PHOS, n.d.). Het inschakelen van tolken en/of interculturele 

bemiddelaars zou verder eventuele taal- of andere problemen kunnen helpen oplossen (Scheirlink, 

2002). De aanwezigheid van medewerkers uit de eigen cultuur, zou tevens van aanmerkelijk belang 

zijn. Zij kunnen beter inspelen op culturele verschillen en kunnen voor een gevoel van 
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herkenbaarheid en vertrouwen zorgen. Vervolgens zou een "outreachende" benadering de 

effectiviteit verhogen, evenals de herhaling van informatie. Een ketenbenadering tussen 

voorzieningen is tevens essentieel. Zorginstellingen zouden bovendien intercultureel georiënteerd 

moeten zijn. Het is echter niet aangetoond dat cultuurspecifieke voorzieningen beter zijn 

(Raghoebier en Coolen, 2002). 

Raghoebier en Coolen (2002) benadrukken wel dat generalisatie uit den boze is, de verwachtingen 

zijn namelijk divers (Raghoebier en Coolen, 2002). Ook Scheirlinck (2002) stelt er rekening moet 

gehouden worden met de diversiteit en de individualiteit van elke cliënt. Ze beweert zelfs dat  in de 

hulpverlening aan allochtonen de hulpvraag vaak te sterk “geculturaliseerd” wordt. 

Cultuurverschillen kunnen wel een rol spelen, toch is het beter uit te gaan van een dynamisch idee 

van cultuur en identeit en  culturele, morele, religieuze, maatschappelijke, economische... aspecten 

van elkaar te onderscheiden (Scheirlinck, 2002). Hulpverleners zouden alert moeten zijn voor de 

hiërarchie van problemen die een migrantengezin kan hebben. Dit schept namelijk vertrouwen en 

verlaagt de drempel (Raghoebier en Coolen, 2002). Door uitsluitend te focussen op de 

cultuurverschillen, kan de hulpverlener bovendien afgeleid worden van de eigenlijke hulpvraag 

(Scheirlinck, 2002). Volgens Scheirlinck (2002) is interculturele communicatie – verschillende auteurs, 

zoals Hoffman (2002) stelden hiervoor modellen van aanpak op - in de eerste plaats onderhevig aan 

algemene basisregels van het communicatieproces. Theoretische benaderingen van interculturele 

communicatie focussen, zo stelt ze, soms te veel op cultuurverschillen en houden er mogelijk 

karikaturale, generaliserende en stereotype aanduidingen  op na.  Toch kan deze kennis nuttig zijn, 

als deze wordt gecombineerd met een attitude van openheid en respect voor  de cliënt (Scheirlinck, 

2002).  Ook voor PHOS is openheid een eerste voorwaarde bij het creëren van toegankelijkheid 

(PHOS, n.d.). 
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2. Aanleiding, 
probleemstelling en 
onderzoeksvragen 

 

 

2.1 Maatschappelijke aanleiding en relevantie 
 

Onze omgeving wordt steeds duidelijker multicultureel. Steeds meer mensen van over de hele 

wereld, vanuit verschillende landen en continenten, komen in onze steden wonen en confronteren 

ons met andere ‘culturen’ (Verstraete, 1999). Toch is migratie zo oud als de mensheid zelf (Derluyn, 

2011). Niettemin lijken thema’s zoals multiculturalisme, migratie en etniciteit steeds vaker te worden 

belicht en nemen mensen die een andere culturele, etnische… achtergrond hebben op (bijna) alle 

gebieden deel aan ‘onze’ samenleving. Ondanks voorgaande relativering van de bepaaldheid van 

cultuur, kunnen we volgens Verstraete echter niet ontkennen dat de sociaal-culturele achtergrond en 

levensgeschiedenis van mensen mede determinerend blijven voor de toegang die mensen al dan niet 

krijgen tot het maatschappelijke gebeuren. Hij stelt dat er verschillende groepen zijn die veel meer 

inspanningen moeten leveren, zoals onder andere personen met een beperking en migranten 

(Verstraete, 1999).  

De multiculturele samenleving, wordt namelijk soms als een probleem beschouwd, maar zou net een 

kracht kunnen vormen (Vink, 2009).  Als we vervolgens willen streven naar een inclusieve 

maatschappij, zouden àlle leden van de samenleving moeten worden erkend als volwaardige leden 

die actief kunnen deelnemen aan de maatschappelijke discussie en politieke besluitvorming zonder 

daarbij hun identiteit te moeten opgeven (Verstraete, 1999). Echter, zoals Lorant zegt, kunnen gelijke 

kansen ook tot discriminatie leiden, omdat er soms eenmaal een bijzondere of extra maatregel nodig 

is om sommige personen in (bepaalde gebieden van) de maatschappij te kunnen laten participeren 

(Lorant, 2011).  

Vanuit deze context en het kader van de Disability Studies wordt hier de focus gelegd op (ouders van) 

personen met een beperking én met een andere culturele of etnische achtergrond. Zij zijn namelijk 

een ietwat verborgen groep in de samenleving, waar niet zo heel veel over geweten is en lijken 

moeilijker bereikbaar te zijn dan andere personen met een disability (Handicum, 2009). Omdat we 

weinig weten over deze personen en we vaak slechts een stereotiep idee hebben van de kijk op 

‘beperkingen’ en ‘disability’ in andere culturen, is onderzoek hiernaar zeker aangewezen. Zoals we 

stelden kunnen we vanuit onder andere het postmodernistische denken deze mensen namelijk niet 

zomaar egaliseren. Door een stem te geven aan migranten met een disability, zijn we reeds een stap 

dichter bij een “inter-culturele samenleving”, waar interactie en communicatie, daadwerkelijke 

interesse en onderlinge kennismaking belangrijk zijn. Dit kan bovendien misverstanden bespreekbaar 

maken, wegnemen of voorkomen (Verstraete, 1999; Vink, 2009)  
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2.2 Wetenschappelijke aanleiding en relevantie 
 

Voorgaand hielden we een pleidooi voor het verlaten van het idee van een “objectieve 

werkelijkheid”, naar het bestaan van verschillende waarheden naast elkaar.  Devlieger et. al stellen 

dat er op deze wijze ruimte werd geboden om verschillende verhalen van verschillende mensen 

samen te kunnen belichten (Devlieger, Rusch, Pfeiffer, 2005). Er onstond, onder invloed van het 

postmodernistische wereldbeeld, aldus interesse in kleine verhalen van verschillende personen, ook 

van personen die vroeger niet gehoord werden (Paulston en Liebman, 1994). In de context van deze 

theoretische persepctieven wordt dit onderzoek gekaderd. 

Uit het literatuuroverzicht bleek dat de de combinatie van etniciteit/ras en disability schaars is 

(Stienstra, 2002; Belt, 2011) en aan vernieuwing toe is. In de context van recente theoretische 

perspectieven worden “cultuur” en “identiteit” namelijk als dynamische processen bekeken waarop 

veel verschillende invloeden inwerken. Er is een leemte in onderzoek betreffende migranten met een 

disability en eventueel veranderende visies en ideeën. Het individu wordt in deze masterproef 

namelijk vanuit een rizomatische benadering als een “nomadisch subject” gezien. 

Als we de orthopedagogiek  vervolgens definiëren als onder andere een handelingswetenschap 

waarbij gebruik dient gemaakt te worden van de empirie van de praktijk (Van Gennep, 1980), komt 

ook de sterke relatie tussen theorie en praktijk in dit vakgebied naar voren. Vanuit de 

(orthopedagogische) praktijk worden namelijk heel wat vragen gesteld over het bereiken van en het 

omgaan met allochtone personen (El Boujddaini, 2012). In deze masterproef worden verhalen van 

migranten met een (kind met een) disability verteld.  Volgens Riessman (2008) kunnen verhalen 

leiden tot individuele of groepsacties en zelfs maatschappelijke veranderingen. Dit doordat ze 

argumenten voorleggen en het publiek zo  het perspectief van de verteller leert kennen. Het 

afnemen van verhalen van cliënten kan een grote impact hebben als ze worden teruggekoppeld naar 

praktijkwerkers uit de hulpverlening. Deze kunnen zich dan meer bewust worden van het 

cliëntenperspectief. Zo kunnenze  leiden tot acties die de hulpverlening kunnen verbeteren 

(Riessman, 2008) 

Ook verstraete (1999) stelt dat onderzoek bij allochtonen die in deze samenleving leven,  tot een 

betere afstemming van de hulpverlening op personen met een andere culturele of etnische 

achtergrond kan leiden, alsook tot een beter wederzijds begrip tussen deze personen en 

hulpverleners. Het biedt zelfs voordelen voor de hulpverlening aan autochtone personen. 

“De wijsheid die we te ontdekken hebben van de hulpverlening aan allochtonen is dat iedereen 

cultureel gesitueerd is. We kunnen nu (ook) niet meer naar autochtonen in de therapiekamer 

terugkeren zonder rekening te houden met de culturele dimensie. Dat is de verrijking die zich 

voordoet vanuit therapie met allochtonen: de dimensie cultuur wordt ook in de hulpvraag van 

autochtonen duidelijker.” (Meurs & Gailly, 1998, p. 218 in verstraete, 1999) 

Het aangaan van een dialoog met personen die een andere culturele en/of etnische achtergrond 

hebben, zal ook onze eigen visie en ideeën over onder andere disability en de hulpverlening uitdagen 

en verrijken. De inclusie van deze personen  - en breder gezien, alle personen- kan namelijk enkel 

slagen als ook wij openstaan om onze (algemeen aanvaarde) ideeën in vraag te stellen. Om een zicht 

op dit proces te kunnen krijgen, kan het daarom erg interessant zijn om te bekijken hoe personen die 
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andere etnische of nationale culturele invloeden meedragen, omgaan met verschillende kaders en 

van daaruit een eigen visie en identiteit vormen. 

 

2.3 Probleemstelling 
 

Vanuit voorgaande maatschappelijke en wetenschappelijk signalen, wordt het belang van onderzoek 

naar migranten met een disability duidelijk.  Vanuit het kader van de master orthopedagogiek, wordt 

de focus  gelegd op de confrontatie, het verwerkingsproces, de beleving, visie… van disability en de 

ervaringen met de (orthopedagogische) hulpverlening van deze personen. Om nader te bekijken 

waarom de hulpverlening allochtonen met een disability minder goed bereikt dan andere personen 

met een disability, en het hokjesdenken en proces van “othering” te doorbreken (Verstraete, 1999), 

is het belangrijk om eerst zicht krijgen op wie deze personen zijn, hoe ze onder andere disability en 

hulpverlening beschouwen, welke behoeften niet beantwoord worden, wat hun suggesties voor onze 

hulpverlening zijn… 

Op basis van een  exploratie van theorie en literatuur, wordt in dit onderzoek het dynamische idee 

van cultuur en identiteit voorop gesteld; het idee dat een individu dynamisch is en steeds veranderd 

onder invloed van allerlei personen, omgevingen, gebeurtenissen… die op hem inwerken. Aangezien 

de participanten gemeenschappelijk zullen hebben dat zij of hun ouders migreerden naar België 

vanuit een ander land en onderzoeken (Hofstede en Hofstede, 2005; Pinto, 2007) stellen dat de 

nationale cultuur het meest diep geworteld is, en omwille van gerapporteerde moeilijkheden in de 

hulpverlening, besloot ik de invloed van deze nationale culturele invloeden te bekijken; alsook de 

invloed van nieuwe nationale culturele invloeden uit België op de betekenisgeving aan disability. 

Vooral wilde ik onderzoeken op welke wijze de participanten deze erg diverse invloeden integreren 

en of een ingrijpende gebeurtenis, zoals een migratie of de confrontatie met disability (bij zichzelf of 

zijn kind) de betekenisgeving aan disability deed evalueren. Daarnaast wilde ik onderzoeken welke 

andere invloeden  belangrijk waren voor de betekenis die de participanten gaven aan hun ervaringen 

met disability en hoe ze hun identiteit beschouwden. Ten slotte werd de keuze gemaakt om een 

focus te leggen op de beleving van de toegankelijkheid van de formele hulpverlening voor deze 

personen. Andere elementen betreffende de zorg en hulpverlening kunnen in de resultaten 

weergegeven worden als deze aan bod komen, maar er wordt niet verder op gefocust. 

De probleemstelling die hieruit voortvloeit is de volgende: 

Wat zijn de invloeden bij (ouders van) personen met een disability, (waarvan de 

ouders)/(die) naar België migreerden op identiteit, betekenisgeving aan disability, en op 

de beleving van de toegankelijkheid van de hulpverlening? 

 

2.4 De onderzoeksvragen 
 

Als we dit omzetten in concrete onderzoeksvragen, bekomen we de volgende drie 

onderzoeksvragen. De subvragen bij elke onderzoeksvraag worden onder de vraag, met een 

inspringing weergegeven. 
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1. Hoe geven (ouders van) personen met een disability (waarvan de ouders)/(die) naar België     

migreerden betekenis aan hun verschillende deelidentiteiten? 

Schuift men volgende deelidentiteiten op de voorgrond, persoon met disability of migrant? Ervaren 

ze een gelijktijdige onderdrukking?  

2. Wat zijn de invloeden op de betekenisgeving van (ouders van) personen met een disability, 

(waarvan de ouders)/(die) naar België migreerden betekenis aan (hun (kinds)) disability? 

Hoe beleven ze het proces van diagnose, verwerking en aanvaarding? Wat is hun visie op 

disability? Combineert men hierbij visies uit de oorspronkelijke nationale/etnische achtergrond 

met visies uit de Vlaamse samenleving? Gebeurt de invulling van het concept daarom 

bewuster?Hoe denkt men dat de omgeving over beperkingen denkt (in de eigen cultuur en in 

Vlaanderen)? Onderscheidt men zich hiervan? Welke invloeden spelen nog mee in deze beeld- en 

identiteitsvorming? Welke personen beïnvloeden deze beeldvorming? Heeft het plots 

geconfronteerd worden met disability (bijvoorbeeld bij ouders of na een ongeluk) het idee 

hierover veranderd?  

3. Wat zijn de invloeden op de beleving van  de toegankelijkheid van de formele hulpverlening  van 

(ouders van) personen met een disability, (waarvan de ouders)/(die) naar België              

migreerden?  

Zijn ze tevreden over de hulpverlening in België? Hoe beleven ze deze toegankelijkheid? Waar 

hebben ze behoefte aan? Zijn er moeilijkheden en zoja, Welke? Welke suggesties tot verbetering 

hebben ze? 
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3. Methodologie 
 

3.1 Kwalitatief onderzoek 
 

Na het nader bekijken van de definitie en invloed van cultuur en het proces van identiteitsvorming, 

zien we het het individu niet als vaststaand object, maar als dynamisch en veranderlijk subject. We 

grijpen nog even terug naar de term “rizoom” van Deleuze en Guattari.  Jung (1965)  gebruikt deze 

term als metafoor voor het leven: 

“Life has always seemed to me like a plant that lives on its rhizome. Its true life is invisible, 

hidden in the rhizome. The part that appears above ground lasts only a single summer. Then 

it withers away—an ephemeral apparition. When we think of the unending growth and decay 

of life and civilizations, we cannot escape the impression of absolute nullity. Yet I have never 

lost a sense of something that lives and endures underneath the eternal flux. What we see is 

the blossom, which passes. The rhizome remains.” (Jung en Jaffé, 1965 (R. Winston en C. 

Winston, Trans.), proloog p.2) 

 

Deleuze and Guattari verwijzen naar het rizoom om de complexiteit van verhalen en “het zelf” te 

illustreren (Sermijn, Devlieger en Loots, 2008). Het is een beeld van eindeloze en onbewuste 

vertakkingen, die almaar horizontaal groeien.  De nadruk wordt gelegd op knopen van relaties 

(Deleuze en Guattari, 1987). Bij elke nieuwe ervaring wordt iemand een ander mens en wordt het 

verhaal een nieuw verhaal (Adler en McAdams, 2007). Deleuze en Guattari (1987) gebruiken de term 

om theorie en onderzoek te beschrijven dat meervoudig, non-hiërarchische ingangs- en 

uitgangspunten in gegevensvoorstellingen en -interpretaties in aanmerking neemt. Naargelang de 

plaats, de tijd en het publiek vertelt iemand verschillende verhalen over zichzelf. Allemaal zijn ze 

even waar, het zijn sociale constructen.  Er is niet één allesomvattend verhaal van een “zelf”.  

Mensen proberen continuïteit te creëren in hun verhaal, maar deze eenheid is slechts een tijdelijke 

eenheid in een bepaalde context (Sermijn et al., 2008). 

Uitgaande van dit idee en met het doel om de betekenis die migranten aan disability en de 

toegankelijkheid van de hulpverlening geven en de invloeden van deze betekenisgeving,  zal het 

onderzoek op kwalitatieve-interpretatieve wijze gebeuren.  Deze beoogt immers “to make sense of, 

or interpret, phenoma in terms of meanings people bring to them” (Denzin en Lincoln, 1998 in Ballet, 

2007). De centrale gedachte in het kwalitatief-interpretatief onderzoek is immers dat mensen 

doorheen sociale interacties betekenis geven.  Men is niet zozeer geïnteresseerd in wetmatigheden 

in de “objectieve wereld”, dan wel in de werkelijkheid zoals die door individuen wordt 

geïnterpreteerd en beleefd (Ten Dam en Volman, 1999 in Ballet, 2007). Kwalitatief onderzoek is 

echter meer dan een beetje praten en luisteren naar mensen, het is een echte methodologie 

(Lucassen, 2007). Levering en Smeyers, geven volgende beschrijving van kwalitatief-interpretatief 

onderzoek: 

“Bij interpretatieve methoden gaat men uit van de betekenis die de werkelijkheid heeft voor 

ons. Men neemt verder aan dat de unieke interactie tussen verschillende elementen een 

wezenlijke en niet graduele invloed heeft. Dit zien van eenheid is iets anders dan een 
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combinatie van verschillende factoren die, elk afzonderlijk van elkaar, op elkaar inwerken. 

Zoals het kennen van de afloop van een thriller je naar andere zaken doet kijken, zullen we 

omgekeerd door de betekenis van een situatie voor de betrokkene het geheel en de 

verschillende delen anders zien. Omdat ten slotte de betekenis van de werkelijkheid voor de 

mens verandert (omdat er andere vragen gesteld en beantwoord worden), zal door het 

expliciet betrekken van het conceptuele tot de wetenschappelijke theorievorming een wijze 

van onderzoek ontwikkeld kunnen worden die de consequenties van de vernieuwde opvatting 

over metafysica aanvaard. De werkelijkheid krijgt hier de ruimte om te gebeuren en wordt 

niet in een mechanisch wereldbeeld gedwongen.(Levering & Smeyers, 2010-2011, P. 18).” 

 

3.2 Semi-gestructureerd interview als methode. 
 

3.2.1 Beschrijving van en keuze voor het semi-gestructureerde …….

 ..    .interview 
 

Bij kwalitatief-interpretatief onderzoek is het belangrijk dat de onderzoeker flexibel in kan spelen op 

de informatie die de participanten geven. Daarnaast staat de betekenisgeving, zoals die uitgedrukt 

wordt in de alledaagse taal van de betrokkenen, centraal (Maso en Smalling, 1998 in Smeyers, 1999). 

In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van het interview als onderzoeksstrategie; het doel van een 

interview is immers het verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen, 

om daarmee een vooraf geformuleerde probleemstelling te kunnen beantwoorden (Reulink en 

Lindeman, 2005). Een interview is meer dan een gewoon gesprek; naast het doel om 

onderzoeksvragen te beantwoorden, is er namelijk een duidelijke rolverdeling tussen interviewer en 

geïnterviewde (Billiet en Waege, 2003). Omdat een volledig gestructureerd interview gebruik maakt 

van een vragenlijst waarin de vragen en antwoordmogelijkheden vastliggen, is deze 

onderzoeksmethode te weinig flexibel en niet geschikt voor kwalitatief onderzoek (Reulink en 

Lindeman, 2005). 

De participanten in deze masterproef werden bevraagd door middel van een semi-gestructureerd 

interview. In een semi-gestructureerd interview liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren 

vast, maar de onderzoeker heeft van tevoren wel een aantal onderwerpen opgesteld (Reulink en 

Lindeman, 2005). Het primaire doel hiervan is de data tijdens  de verzamelingsfase te structureren, 

zodat een mate van vergelijkbaarheid mogelijk wordt (Billiet en Waege, 2003). Deze worden door 

middel van een open beginvraag en doorvragen uitgediept. Vaak heeft de onderzoeker voor de 

onderwerpen een logische volgorde vastgesteld. Wel is de onderzoeker vrij, als dat in het gesprek 

beter uit komt, de volgorde van de onderwerpen te veranderen (Reulink en Lindeman, 2005). Zelf liet 

ik bovendien ruimte voor onderwerpen/accenten die de participanten zelf aanbrachten en belangrijk 

vonden. De participanten vertrekken namelijk allen vanuit unieke verhalen, waarbij sommige 

accenten of onderwerpen belangrijker zijn dan bij andere participanten. Saunders, Lewis en Thornhill 

(2004) stellen namelijk dat met de invloed van vele variabelen het soms zinvol is verschillende vragen 

te stellen. Volgens hen, biedt het semi-gestructureerde interview daarvoor de nodige flexibiliteit. 

Bij een open interview, wat Reulink en Lindeman (2005) beschrijven als alle interviews die niet 

volledig gestructureerd zijn, introduceert de interviewer vragenderwijs gespreksonderwerpen om te 

kijken hoe de geïnterviewde tegen bepaalde dingen en/of personen aankijkt. Het voordeel van het 
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interview, is dat het rijke, complexe gegevens oplevert en we  het onderwerp diepgaand kunnen 

benaderen (Bouverne-De Bie & Van Gils, 1998). De onderzoeker kan namelijk snel informatie krijgen 

over veel onderwerpen, en onmiddellijk door kan vragen als daartoe aanleiding bestaat (Reulink en 

Lindeman, 2005). Antwoorden kunnen beter begrepen worden door de participanten te vragen hun 

antwoord uit te leggen of nader uit te werken. Vooral bij complexe vragen is dit een goede methode 

(Saunders, Lewis, Thornhill, 2004). 

 

3.2.2 Het ontwikkelen van de topiclijst 
 

Een topiclijst is een lijst met onderwerpen en subonderwerpen op basis van de probleemstelling; 

deze wordt voorafgaand opgesteld aan de hand van literatuur, theorie en onderzoek (Billiet en 

Waege, 2003). Precies op deze wijze werd de topiclijst van dit onderzoek, die in de bijlage 7.1 te 

vinden is,  opgesteld.  

Na een eerste exploratie van theorie en literatuur werden de onderzoeksvragen opgesteld. Deze 

onderzoeksvragen werden ontrafeld in diverse bij- en subvragen, allereerst met betrekking tot de 

beschrijving van de confrontatie met, oorzaken, het verwerkings/aanvaardingsproces, de visie en het 

toekomstbeeld met betrekking tot disability. Als bijkomende inspiratie werden hiervoor topiclijsten 

bekeken van andere onderzoeken. Vervolgens werden subvragen opgesteld met betrekking tot 

verklaringen en reacties van disability die in het land van herkomst leven, alsook verklaringen en 

reacties in België. Deze vragen werden erg open gehouden, omdat de focus ligt op de interpretatie 

van de participanten hierover. Er wordt daarna ingezoomd op hoe de participant zichzelf tussen deze 

mogelijk verschillende visies situeert en op andere mogelijke invloeden van de persoonlijke visies, 

zoals migratie, confrontatie met disability, religie, belangrijke personen, belangrijke gebeurtenissen, 

armoede… De subvragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de hulpverlening, werden 

evenals opgesteld aan de hand van een eerste exploratie in theorie en onderzoek naar mogelijke 

belemmeringen. Vervolgens wordt in de topiclijst ook stilgestaan bij mogelijke ervaringen van 

(dubbele) discriminatie. 

Deze topiclijst werd af en toe aangevuld, als uit de interviews nieuwe onderwerpen naar voor 

kwamen. Volgens Billiet en Waege (2003) is ditmogelijk, gezien de flexibiliteit van het onderzoek. Het 

is wel belangrijk dat de onderzoeksvraag in het oog wordt gehouden. 

 

3.2.3 Afname van het interview 
 

Met de participant werd afgesproken op de plaats waar hij/zij dat voorstelde, dit was bijna altijd bij 

de participant thuis. Allereest vond er een inleidend gesprek plaats waarin over het onderzoek werd 

verteld en waarin de informed consent (zie kwaliteitscriteria) werd doorgenomen en ondertekend. 

Wanneer het interview startte, werd dit -bij de participanten die er mee toestemden- opgenomen 

met een voice recorder.  Bij drie participanten werden notities gemaakt tijdens het interview, omdat 

ze zich niet comfortabel voelden bij een opgenomen gesprek. 

De topiclijst werd flexibel gebruikt, omdat het antwoord van de participant als uitgangspunt voor een 

volgende vraag werd genomen. Er was een verschil op te merken tussen de beantwoordingsstijl van 

de participanten. Sommig participanten brachten vaker zelf  onderwerpen aan en vertelden zelf hun 
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verhaal, andere wachtten eerder de vragen af. Meestal werden beide beantwoordingsstijlen 

afwisselend door de participant gebruikt, de mate hiervan verschilde wel. Soms werd er verdiept en 

doorgevraagd op topics die de participant aanbracht of die bijzonder bij die bepaalde participant van 

belang waren. Soms leidde het antwoord van de participant tot een bepaald thema waarrond vragen 

in de topiclijst werden opgesteld of werden vragen uit de topiclijst op een gepast moment 

aangebracht. Er was aldus geen vaste volgorde in het stellen van de vragen. De topiclijst werd dan 

ook eerder gebruikt als inspiratiebron en “checklist. Deze wijze van gebruik sluit aan bij het voorstel 

van Billiet en Waege (2003). Zij stellen dat de interviewer soepel genoeg moet zijn om een 

onderwerp te bespreken op het moment dat het zich aandient. De volgorde van de onderwerpen 

worden daarom in hoofdzaak door de participant bepaald (Billiet en Waege, 2003). 

Bij de afname van het interview was “taal” soms een belemmerende factor. Aangezien de 

participanten migreerden vanuit een ander land, was de kennis en het gebrruik van het Nederlands 

niet bij iedereen vloeiend.  Één interview werd daarnaast in het Engels afgenomen, één interview 

gedeeltelijk in het Frans. Omwille van moeite met het begrijpen en/of spreken van Nederlands, 

Engels of Frans, was het voor sommige participanten moeilijk bepaalde vragen te begrijpen en/of 

konden sommige participanten hun antwoorden niet genoeg uitdrukken. Vooral bij minder concrete 

vragen, zoals vragen over “betekenis”, “visie” en “invloeden” doken deze problemen op. Dankzij de 

mogelijkheid tot het anders formuleren van vragen en het doorvragen op antwoorden, kon deze 

barrière gedeeltelijk omzeild worden. 

 

3.3 De participanten 
 

3.3.1 Dubbel selectiecriterium 
 

Tijdens de zoektocht naar participanten voor deze masterproef werden  “personen met (een kind 

met) een beperking van een andere dan de Belgische afkomst” gezocht. Dit dubbele 

selectiecriterium werd zodanig opgesteld, dat er  veel verscheidene participanten konden deelnemen 

en uitsluiting, naast deze twee criteria niet mogelijk was. Zowel “beperking” en “afkomst” konden op 

basis van zelfdefiniëring worden ingevuld. Aangezien er niet werd gezegd “niet-Belgische afkomst”, 

hield dit in dat participanten zich ook (voor een deel) als “Belg” konden beschouwen. 

De keuze om niet te focussen op een bepaalde nationale afkomst, gemeenschap of “etnische groep” 

werd bewust genomen. Immers, tussen personen van “een zelfde afkomst” kunnen meer verschillen 

bestaan dan tussen sommige personen die elk een andere “afkomst” hebben.  In verschillende 

(sociale geconstrueerde) “groepen” is immers een grote dynamiek aanwezig. Een verhaal van een 

persoon is altijd uniek en tijdelijk, net zoals de identiteit van een persoon en kan daarom nooit 

gegeneraliseerd worden. In deze masterproef wordt aldus ruimte geboden voor een grote 

verscheidenheid aan verhalen. 

3.3.2 De zoektocht naar participanten 
 

De zoektocht naar participanten begon met het contacteren van zeer diverse contactpersonen. Zo 

mailde en belde ik naar scholen buitengewoon onderwijs in heel Vlaanderen, heel verscheidene 

voorzieningen voor personen met een beperking, voorzieningen die zich richten op allochtonen 
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(soms van een bepaalde “groep”), voorzieningen voor straatopbouwwerk, stedelijke diensten, 

vrijwilligersorganisaties…, alsook naar persoonlijke kennissen waarvan ik dacht dat ze mij eventueel 

zouden kunnen verder helpen.  

De meeste voorzieningen en organisaties gaven geen antwoord terug, ook niet nadat het een tweede 

keer gevraagd werd. De voorzieningen die antwoordden gaven aan dat ze mij helaas niet verder 

konden helpen; met als uitzondering het Odice dat me in contact bracht met Safia. Soms werden er 

wel tips gegeven over andere voorzieningen die ik kon contacteren; helaas leidden ook deze sporen 

niet naar participanten. 

De tweede weg, die van mijn persoonlijke contacten, bracht wel soelaas. Omdat ik actief ben bij een 

vrijwilligersorganisatie heb ik heel wat contacten met allochtone gezinnen, alsook met “de 

“stuwende kracht” achter een vrijwilligersorganisatie die vluchtelingen bijstaat. Via deze man kwam 

ik in contact met 9 van de 14 participanten, namelijk  Lindita en Altin, Diana, Zeinap, Behar, Mounir 

en Serdzana, Javad, Jeton. Met Nourredine kwam ik in contact via een oud-lerares; Zhao en Fei 

leerde ik kennen via een neef  en Elisabeth, ten slotte dankzij een persoonlijke Zweedse kennis. 

3.3.3 De 14 participanten van dit onderzoek 
 

Er wordt nu een overzicht gegeven van de participanten die deelnamen aan het onderzoek. De 

beschrijving wordt, zoveel als mogelijk, in de woorden en termen van de personen zelf gegeven. Er 

werden, omwille van de privacy, andere namen aan de participanten gegeven. 

Lindita en Altin kwamen bijna zeven jaar geleden van Albanië naar België. Ze hebben nog geen 

permanente verblijfspapieren, wel een verlenging voor vijf jaar. Elk jaar keren ze terug naar Albanië. 

Lindita behaalde het diploma van lerares in Albanië; dit is hier echter niet geldig. Ze hebben drie 

kindjes. Het tweede kindje, Vera (3 ) heeft het Syndroom Van Down. Ze verstaat alle twee de talen, 

maar praat niet, slechts enkele woordjes.                  

Het gesprek werd thuis bij Lindita en Altin afgenomen. Altin was slechts op het einde van het 

interview aanwezig. Omdat  Lindita en Altin dan in de wij-vorm spraken en hij slechts een deel van het 

interview aanwezig was, worden hun verhalen samen besproken. Door (Lindita i.a.v. Altin) wordt 

aangegeven als het betreffende citaat in aanwezigheid van haar man gebeurde. 

Elisabeth en haar man hebben Zweden verlaten in 1988. Elisabeth werkte daar op een 

kindrafdeling met prematuren en kinderen met een aandoening. Ze hebben 12 jaar in Duitsland 

gewoond, daar zijn hun zoon en dochter tevens geboren. In 2000 verhuisden ze naar Nederland, vlak 

bij de Belgische grens. Dochter Lena (20)  heeft epilepsie. Ze heeft een IQ van 50. En dan heeft 

autisme en spieren problemen, cerebrale parese. Lena gaat naar het buitengewoon onderwijs in 

België, in een klasje met 7 à 8 kinderen. Ze heeft dyslexie en dyscalculie.            

Er werd met Elisabeth thuis afgesproken. Verder was er niemand aanwezig bij het gesprek. 

Diana kwam met haar man en twee zonen uit Tjetsjenië naar België, omwille van problemen van 

haar man. Ze zijn sindsdien niet meer terug geweest. De eerste jaren woonden ze in een 

asielcentrum. Nu hebben ze nog geen permanente verblijfspapieren, wel een verlenging voor vijf 

jaar. Ze zijn nu acht jaar en een paar maanden in België. Ze zijn moslims. Diana heeft het diploma 

lerares biologie behaald in Tsjetsjenië; dit is hier niet geldig. Na een paar maanden werd dochter 
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Elina (8) geboren. Ze begrijpt niet alles wat er gebeurt. Elina werd te vroeg geboren en kreeg daarna 

een hersenbloeding, een micro-insult. Ze moest geïntubeerd worden en lag in coma. Daarna kreeg ze 

nog een probeem met haar darmen. Soms trekt ze haar plan heel goed. Het grote probleem is 

communicatie. Voor de rest kan zij zelf eten en draagt ze geen pampers. Elina kan veel zelfstandige 

dingen doen en wil helpen met de afwas en stofzuigen. Ook gaat ze graag naar school. Elina heeft 

met taal problemen en met haar grote spieren. Ook draagt ze een bril en moet ze elk jaar een 

botoxinfiltratie krijgen. Elina heeft ook autisme.                    

Het interview werd thuis afgenomen bij Diana, terwijl de oudste zonen televisie keken in dezelfde 

ruimte en Elina af en toe kwam kijken. 

Nourredine (34) is geboren in België. Zijn ouders migreerden vanuit Marokko. Nourredine 

studeerde informatica en doet nu beleidswerk bij de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten. Hij is 

gescheiden en heeft een dochtertje. Door een ongeluk zit Nourredine in een rolstoel; hij was toen 17 

jaar. Hij brak zijn nek en is nu verlamd. Wel kan hij zijn armen nog bewegen en heeft hij nog gevoel in 

zijn benen; een incompleet letstel dus. Hij was volledig zelfstandig; drie jaar geleden kreeg hij echter 

een klap op zijn ruggenmerg, waardoor hij erg achteruit is gegaan.                                        

Het gesprek werd bij Nourredine thuis gevoerd. Er was niemand anders aanwezig.    

Zeinap kwam 10 jaar geleden met haar gezin naar België. Ze woonden in een oorlogsgebied in 

Tsjetsjenië en zijn niet-traditionele moslims. Zeinap heeft een diploma van lerares. Nu hebben ze 

permanente papieren, maar hun aanvraag werd eerst afgewezen. Zoon Anzor (14) werd geboren 

tussen twee oorlogen in. Door de chemische bommen kreeg hij een hersentumor. Anzor heeft een 

zenuwbeschadiging en  een rechterhemiparese. Hij kan zijn hand niet bewegen, loopt mank en 

draagt orthopedische schoenen. Hij heeft ook verschillende malen botox gehad. De gezondheid van 

Anzor gaat steeds achteruit.  Anzor zit in het type 4 onderwijs.                           

Het interview werd thuis bij Zeinap opgenomen. Verder was er niemand aanwezig. Het gesprek werd  

niet opgenomen. 

Behar (25) is 18 maanden in België. Hij komt uit Macedonië, maar is Albanees. Momenteel woont 

hij in een asielcentrum. Zijn eerste verblijfsaanvraag is afgwezen. Hij is getrouwd en vader van twee 

dochtertjes. Drieënhalf maanden na zijn geboorte, kreeg Behar door een vaccinatie polioparalyse. 

Daarom zit hij in een rolstoel, maar verder kan hij alles doen wat nodig is voor zijn familie. Zijn vrouw 

heeft ook polioparalyse door een vaccinatie. Zij kan wel nog lopen.                   

Het interview werd afgenomen in het asielcentrum waar Behar verblijft. Dit werd buiten gedaan, op 

een plaats waar niemand iets kon horen. Er werd enkel Engels gesproken. 

Mounir en Serdzana (14), vader en dochter, kwamen in 2002 vanuit Kosovo naar België met 

de rest van het gezin. Ze zijn Roma. De moeilijke strijd voor verblijfspapieren hebben ze gewonnen. 

Hun zoon en broer Kahil (16) is doof. Hij heeft een hoorapparaat, maar hij heeft hier last van en 

draagt dit dus niet. ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Een eerste gesprek ging door bij het gezin thuis. Samen met een contactpersoon, die mij in contact 

bracht met het gezin, had ik een gesprekje met Mounir. De rest van de familie is aanwezig in de 

kamer. Een tweede gesprek was met dochter Serdzana, zij spreekt het beste (vloeiend) Nederlands. 

Ditmaal was ik alleen. Tijdens het gesprek waren ook andere familieleden aanwezig in de kamer; 
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Mounir was gaan werken. Kahil zat telkens op de computer. De gesprekken werden niet opgenomen, 

er werden notities gemaakt. 

Javad (33) ging met zijn vrouw en twee kinderen, via mensensmokkelaars naar Duitsland in 1998. 

Ze vluchtten voor de oorlog in Kosovo. Nadat hun aanvraag tot verblijf na zes maanden was 

afgewezen kwamen ze naar België; hier hadden ze al familie. Javad is de oudere broer van Jeton, een 

andere participant. Hij is moslim en heeft niet gestudeerd.. Momenteel heeft Javad 10 kinderen, is hij 

voorzitter van de Roma-zelforganisatie en werkt hij bij de provincie als Romacontactpersoon. Zijn 

dochter Safaa (9) heeft een leerachterstand voor rekenen. Ze gaat naar het buitengewoon 

onderwijs.                            

De kennismaking met Javad gebeurde bij hem thuis, in aanwezigheid van een contactpersoon. Zijn 

vrouw, kinderen, neefjes en nichtjes waren aanwezig. Javad vertelde dan zijn migratieverhaal. Om het 

interview af te nemen spraken we af in een ruimte van de dienst die vluchtelingen helpt. Er was 

niemand anders aanwezig bij het gesprek. 

Jeton (21) kwam in 1999 naar België vanuit Kosovo. Hij is de jongere broer van Javad. Hij is moslim 

en Roma. Jeton is getrouwd en heeft drie kinderen. De tweede dochter Farah (3) is matig doof, ze 

draagt apparaatjes. Zijn jongste zoon, Bayram (1), is volledig doof. Hij zal een cochleair implantaat 

krijgen. Bayram gaat één keer per week naar het revalidatiecentrum. Farah gaat naar een gewone 

school en het revalidatiecentrum.                                                                        

Er werd afgesproken bij Jeton thuis. De vrouw van Jeton en alle drie de kinderen waren in het begin 

aanwezig. Na een tijd ging Jetons vrouw de kinderen eten geven. De vrouw van Jeton spreekt geen 

Nederlands.    

Zhao en Fei (12) zijn moeder en zoon. Zhao kwam in 1994 uit Hong Kong naar België. Ze werkt in 

een Chinees restaurant. Fei  is in België geboren; hij gaat binnenkort naar het tweede middelbaar. Af 

en toe gaan ze nog terug naar Hong Kong. Ze hebben geen geloof. Fei heeft een beperking aan zijn 

handen en ook een gaatje in zijn hart. Maar dat laatste is al in orde, hij heeft operaties gehad. Ook 

aan zijn handen is hij geopereerd, er werd een duimfunctie gemaakt. Hij heeft voornamelijk 

problemen met de fijne motoriek, zoals knopen dichtdoen, veters strikken… en fietsen. Ook sommige 

dingen bij turnen kan hij niet. Schrijven kan hij goed.                 

Het interview werd thuis bij Zhao en Fei  afgenomen. Ze waren beiden de hele tijd aanwezig, Zhao 

was enkel even afwezig om drinken te gaan halen. 

Safia kwam in 2003 naar België vanuit Irak samen met haar zoon Hiwa (10), omwille van zijn 

hartproblemen. Haar man en twee oudere kinderen kwamen later. Ze zijn moslims. Safia is 

afgestudeerd als ingenieur, maar werkt niet in België. Hiwa heeft verschillende operaties aan zijn 

hart ondergaan. Hij heeft Downsyndroom en ook autisme. Uit een test kwam dat hij 2,5 jaar was, hij 

zit in het type 2 onderwijs.                      

Met Safia werd bij haar thuis afgesproken. Enkel zijzelf was bij het gesprek aanwezig.    

 

3.4 De kwaliteitscriteria van wetenschappelijk 
…...onderzoek 
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3.4.1 Objectiviteit? De subjectiviteit van de interviewer/onderzoeker 
 

De rol en de persoon van de interviewer is van groot belang in het afnemen van interviews. Het is 

namelijk belangrijk dat de geïnterviewde zich op het gemak voelt en het idee krijgt dat zijn antwoord 

acceptabel en waardevol is. Daarom is het van belang dat de onderzoeker goed kan luisteren, een 

gesprek kan onderhouden en in staat is om goede vragen te stellen (Reulink en Lindeman, 2005).  

De onderzoeker kan als mede-constructor van de het verhaal van de participant worden gezien. 

Volgens Guba en Lincoln (1988) gebeurt de betekenisgeving niet in een vacuüm, maar in 

voortdurende interactie met de context (Guba en Lincoln, 1988 in Smeyers, 1999). Naargelang de 

plaats, de tijd en het publiek vertelt iemand namelijk verschillende verhalen over zichzelf. De 

onderzoeker-als-publiek wordt dus deel van het rizoom. Hij brengt zijn eigen onderzoeksvragen mee 

en deze vragen ontlokken bepaalde verhalen, of minstens bepaalde klemtonen. Als onderzoeker kan 

je bovendien nooit helemaal weten wie iemand is. Er zijn immers verschillende ingangswegen in het 

verhaal van de “onderzochte” (Sermijn, Devlieger, Loots, 2008).      

De interviewer/onderzoeker heeft een niet te onderschatten rol op het verhaal dat de participanten 

vertellen.  De subjectiviteit van de onderzoeker kan aldus niet ontkend worden. Niemand kan zich 

immers geheel losweken van de beperkingen van het zintuiglijke apparaat en begripsvermogen en 

evenmin van zijn eigen historische, culturele, maatschappelijke en wetenschaps-theoretische 

achtergrond (Maso & Smaling, 1998). Ruimer dan de houding, het gedrag en de vragen, kunnen dat 

ook mijn Belgische afkomst zijn en -hoewel de privacy benadrukt werd-, geldt dit tevens voor mijn 

relatie met kennissen van de participanten.  

Billiet en Waege (2003) stellen dan ook dat de gangbare parameters voor kwantitatief onderzoek niet 

zomaar over te plaatsen zijn naar kwalitatief onderzoek, zonder het doel en de aard van de date 

geweld aan te doen; de verhalen van de participanten zijn immers ook subjectief en variabel. Volgens 

Lenssen (2011) kan bij het streven naar objectiviteit net tekort worden gedaan aan de subjectiviteit 

van de onderzoeker als onmisbare toegang tot wat onderzocht moet worden. Peshkin (1988) stelt 

dan ook het volgende:  

“Rather than believing it’s possible to be neutral,  distant, and objective, most qualitative   

researchers recommend being explicit about personal positions, perspectives, and value 

orientations. “ ( Peshkin, 1988 in Brantlinger, 2005, p. 5). 

 

Lenssen (2011) stelt dan ook een andere interpretatie van “objectiviteit” voor, namelijk de mate 

waarin het object tot zijn recht komt. Dit kan door de aard van de dialogische verhouding tussen 

onderzoeker en participanten nader te expliceren. Door de aard van het onderzoek te expliceren, het 

samen doornemen van het informed consent, zie bijlage 7.2, en te wijzen op de anonimiteit en 

vrijwilligheid werd hieraan in dit onderzoek tegemoet gekomen. 

 

3.4.2 Betrouwbaarheid en validiteit 
 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn de eisen die voortvloeien uit het streven naar objectiviteit 

(Lenssen, 2011). 
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3.4.2.1 Betrouwbaarheid 
 

Volgens Baarda, De Goede en Van der Meer-Middelburg (2007) is de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten afhankelijk van de mate waarin de ondrzoeksresultaten onafhankelijk zijn van 

toeval. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en extere betrouwbaarheid. 

Interne betrouwbaarheid verwijst naar een consistentie en controleerbaarheid van de data-

verzameling en data-analyse, alsook de condities waaronder dit gebeurt (Maso en Smalling, 1998). 

Als eerste werden alle interviews afgenomen, getranscripteerd en geanalyseerd door dezelde 

persoon. Het opstellen van de topiclijst, vervolgens, verhoogde de controleerbaarheid van de 

onderwerpen die in de interviews bevraagd werden; hoewel het doel niet was het gesprek te veel te 

controleren. Dankzij het doornemen van het informed consent werd daarnaast aan elke deelnemer 

dezelfde informatie voor het interview gegeven; dit draagt bij aan de situatiestandaardisatie (Emans, 

1990). Daarnaast werden de meeste interviews opgenomen met een voice recorder, om het precieze 

gesprek  en de precieze verwoordingen van de participanten herhaaldelijk te kunnen beluisteren. Bij 

de twee interviews die niet werden opgenomen, werden ter plaatste notities genomen. De 

resultaten werden bovendien herbekeken na een bepaalde periode, wat  volgens Baarda et al. (2007) 

zou bijdragen aan de intra-onderzoekersbetrouwbaarheid. 

Aangezien zowel de interviewer, de geïnterviewde als de specifieke onderzoekssituatie de 

onderzoeksresultaten kunnen beïnvloede, is wat kwalitatief onderzoek betreft slechts sprake van een 

principiële herhaalbaarheid. Daarom kan aan externe betrouwbaarheid, wat naar 

reproduceerbaarheid verwijst, voldaan worden door de uitvoering van het onderzoek uitgebreid te 

rapporteren (Maso en Smalling, 1998). De uitvoering van dit onderzoek wordt beschreven in 

“Methodologie”. 

 

3.4.2.2 Validiteit 
 

De geldigheid of validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin de 

onderzoeksgegevens een correcte afspiegeling zijn van de onderzochte werkelijkheid (Baarda et. al., 

2007) of de afwezigheid van systematische vertekingen (Lucassen, 2007) Ook hier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. 

De interne validiteit onderzoekt de vraag naar in hoeverre resultaten samenhangen met de 

aanwezigheid van de onderzoeker of de kwaliteit van de onderzoeker, aangezien deze zelf wordt 

ingezet als belangrijk ‘instrument’ (Wardekker, 1999). Het verwijst dan naar de deugdelijkheid van de 

argumenten en de redeneringen die tot de onderzoeksconclusies hebben geleid (Maso & Smaling, 

1998) of de vraag of men werkelijk heeft onderzocht wat men beweert te onderzoeken (Lucassen, 

2007). Door me van deze rol bewust te blijven en te reflecteren over de eigen rol als onderzoeker, 

werd hieraan tegemoet gekomen (Lucassen, 2007). Ik heb geprobeerd aandachtigheid en 

betrokkenheid tijdens het gesprek te tonen (Riessman, 2008). 

De externe validiteit duidt de geldigheid van de resultaten binnen de directe context van het 

onderzoek aan, anders gezegd duidt het de kwaliteit van de resultaten aan (Wardekker, 1999). Bij 

kwalitatief onderzoek wordt er eerder gesproken over “overdraagbaarheid” of “transferwaarde”  

(Guba, 1981, in Ghesquière & Staessens, 1999), of het kunnen overdragen van de 
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onderzoeksresultaten naar situaties met gelijkaardige contextuele kenmerken. Echter, in dit 

onderzoek staan de uniciteit en dynamiek van de verhalen centraal; er is aldus geen sprake van 

generaliseerbaarheid, omdat dit niet het doel van het onderzoek is. In deze masterproef werden de 

participanten en de omgeving waarin het interview werd afgenomen, uitgebreid beschreven. Op drie 

na, werden alle gesprekken opgenomen en letterlijk uitgetypt. De resultaten worden gekaderd in 

deze bredere context en worden niet losgekoppeld van de participanten. Bovendien worden zij 

voornamelijk beschreven door letterlijke citaten van de participanten. Verder worden enkel termen 

en verwoordingen gebruikt die door de participanten of de interviewer in het desbetreffende 

gesprek werden gebruikt. Ook tijdens de analyse van de resultaten werd het perspectief van de 

participanten en de bredere context steeds in het achterhoofd gehouden. 

 

3.5 Analyse van de resultaten 
 

Omdat wordt uitgegaan van het individu als “nomadisch subject”, dat dynamisch, veranderlijk en 

uniek is, werd gekozen voor een rizomatische analyse. Dit om recht te doen aan de unieke verhalen 

van de participanten.  

Het rizomatische denken, wat bij de keuze voor het kwalitatief onderzoek werd besproken, wordt in 

dit onderdeel verder uitgediept om deze wijze voor het analyseren van verhalen te kaderen. Er wordt 

ingezoomd op “rizomatische (postmoderne) verhalen”. De traditionele notie is namelijk dat een 

verhaal een lineair compleet geheel is dat gekenmerkt wordt door een plot, een eenheid die 

ruimtelijk en temporeel geordend is (Bruner, 1986, 2002; Connelly & Clandinin, 1986, 1990; 

Polkinghorne, 1995; Ricoeur, 1983, 1985, 1992 in Sermijn, Devlieger en Loots, 2009 ). Volgens het 

postmodernisme bestaan verhalen echter uit een amalgaam van losse – soms tegenstrijdige – 

fragmenten van ideeën, herinneringen, gevoelens, gebeurtenissen. Sommige delen van een verhaal 

kunnen traditionele verhaaleigenschappen bezitten,  maar er kunnen evenveel tegenstrijdige, 

ruimtelijk en temporeel discontinue verhaalelementen aanwezig zijn. Er wordt dan belang gehecht 

aan het laten bestaan van alles wat niet in een gestroomlijnd verhaal past, aan die verhaalelementen 

waarvoor geen plaats is in een traditionele verhaalstructuur. Daarom worden postmoderne verhalen 

ook wel “ongetemde verhalen” of “les narratives sauvages” genoemd (Herman & Vervaeck, 2005 in 

Sermijn et al., 2009). 

Deze visie vindt aansluiting bij het postmoderne idee dat het zelf, als postmodern verhaal  geen 

stabiele kern heeft, maar meervoudig, meerstemmig, discontinu en gefragmenteerd is (zie onder 

meer Braidotti, 1994; Davies & Harré, 1990; Derrida, 1976; Gergen, 1989, 1991; Lyotard, 1979 in 

Sermijn et al., 2009). Als uitgegaan wordt van dit principe van veelheid, kan het narratieve zelf 

beschouwd worden als bestaande uit een veelheid aan verhalen die niet tot één geheel gereduceerd 

kunnen worden. Er bestaat dan geen allesomvattend coherent verhaal waarin een subject al zijn 

zelfervaringen kan gieten en zichzelf herkent. Integendeel, er bestaat een veelheid aan 

verhaalfragmenten die, afhankelijk van de (rizomatische) ingangen die worden genomen, elk een 

andere versie van het zelf construeren (Sermijn et al., 2009).    

“Het 'zelf-als-verhaal' kan steeds door verschillende 'ikken' verteld worden. Hierdoor is er 

geen sprake van een plot op langere termijn en geen noodzakelijke samenhang van ruimte en 

tijd” (Sermijn et al., 2009, p. 22) 
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Het “ik” , meerstemmig en voortdurend in beweging, kan toch vanuit een menselijk verlangen naar 

ordening trachten om in de vertellingen samenhang en eenheid te creëren (Sermijn et al., 2009). 

Wanneer er bovendien wordt teruggegaan in de tijd, kunnen tevens vertekeningen van de informatie 

optreden. De kijk op de vroegere situatie wordt namelijk  beïnvloed omdat de situatie nu anders is. 

Daarnaast is er een kans op het zogenaamde “weglaateffect”, wat wil zeggen dat participanten 

geneigd zijn dingen van vroeger te vervormen en te veranderen om ze meer in overeenstemming te 

brengen met elkaar en met het heden (Reulink en Lindeman, 2005). Deze eenheid kan beschouwd 

worden als de tijdelijke machtsovername van één verhaal met het gevolg dat andere mogelijke 

verhaalconstructies op dat moment worden buitengesloten. Dit betekent niet dat er geen tijdelijke 

schijneenheid of -coherentie mag bestaan; soms hebben mensen immers de behoefte aan ordening, 

aan het idee dat zij individuen zijn die op coherente wijze betekenis verlenen aan zichzelf. De 

verbindingen tussen verhaalelementen kunnen echter op elk moment verbroken en vervangen 

worden door nieuwe verbindingen. Een breuk is verder nooit fataal, aangezien er steeds nieuwe 

verbindingen ontstaan (Sermijn et al., 2009). 

In rizomatisch onderzoek wordt daarom niet gestreefd om het enige, juiste, coherente verhaal rond 

iemands leven of zelfheid te reconstrueren. De  onderzoeker betreedt samen met de participant 

namelijk slechts één of enkele ingangen in het rizomatisch verhalennetwerk. Het belang van 

rizomatische analyse ligt dus niet in het zoeken naar fenomenen, noch in het ordenen van 

onderzoeksthema’s (Deleuze en Parnett, 1987 in Allen, 2011). Rizomatische analyse kijkt rond, 

zoekend naar dingen in plaats van thema’s. Wat interessant is zijn routes, connecties, breuken en 

barsten; de analyse bestaat eerder uit kaarten, dan uit opsporingen van wijsheid (Allen, 2011). De rol 

van onderzoek is dan “to complicate rather than explicate” (Taylor, 1995 in Allan, 2011).  

Met deze rizomatische analyse wil ik de verhalen van de participanen niet in “hokjes” dwingen, maar 

net recht doen aan de grote verscheidenheid tussen én in de gesprekken. In “De Resultaten” worden 

de verschillende verhalen van de verschillende participanten daarom afzonderlijk van elkaar 

gereconstrueerd als “messy texts”. “They attempt to reflexively map the multiple discourses that 

occur in a given social space and hence they are always multivoiced” (Denzin, in Sermijn et al., 2008, 

p. 647)                                                                                                             

Hoewel ik aan mijn subjectiviteit als onderzoeker niet kan en wil ontsnappen, werden, om de 

participanten zoveel mogelijk zelf te laten spreken, enkel woorden en termen gebruikt die in het 

gesprek zelf werden gehanteerd; dit meestal door de participanten zelf. Enkel bij de verhalen van 

Zeinap, Mounir en Serdzana is dit anders. Deze participanten stemden immers niet toe met een 

opname van het gesprek. Hun verhaal wordt daarom samenvattend door mijzelf geschetst. Bij de 

verhalen van de andere participanten werden letterlijke citaten gebruikt of werden de 

verhaalfragmenten aangepast en samengevat door enkel de zinsconstructies te veranderen; er wordt 

altijd vanuit de beleving van de participant gesproken. Verschillende citaten en verhaalfragmenten 

werden in deze rizomatische analyse  opnieuw geordend. Ze werden geplaatst bij andere 

verhaalfragmenten over éénzelfde moment of context of bij verhaalfragmenten die -volgens mijn 

interpretatie- verwijzen naar soortgelijke gedachten en emoties. Er werden bewust geen tussentitels 

gebruikt; niet zelden werden in fragmenten immers verschillende “thema’s” belicht. Enkel werd er 

lijn getrokken tussen fragmenten met betrekking tot gebeurtenissen, visies, gedachten, gevoelens in 

verband met disability en identiteit enerzijds en ervaringen met betrekking tot de hulpverlening  

anderzijds. Ook hier zal blijken dat sommige citaten of verhaalfragmenten in beide delen hadden 

kunnen staan, de verschillende ervaringen beïnvloeden namelijk elkaar.   
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Tegenstrijdigheden die in de gesprekken naar voren kwamen, werden niet weggewerkt; ze 

belichamen immers de dynamiek van verhalen en “zelven” doorheen verschillende momenten én op 

het eigen moment van het gesprek. Soms werden tegenstrijdigheden tijdens het gesprek zelf 

verduidelijkt, een gevolg van de mogelijkheid tot doorvagen. Soms veranderen participanten 

bijvoorbeeld tijdens eenzelfde verhaalfragment van mening. Een voorbeeld van een verhaalfragment 

waarin tegenstrijdigheden opgemerkt kunnen worden, is van Safia. Zij vertelt over verder studeren in 

Irak. 

“Dat is echt een verschil tussen mannen en vrouwen he. Mannen willen zorgen voor de familie, 

dus zij gaan zoeken voor werk, eerst studeren. Maar vrouwen zoeken eerst voor de familie en 

de andere stap is werken en studeren. Maar voor mijn familie. Meestal in Irak, alle kinderen 

moeten studeren eerst. Gaan werken of niet, eerst studeren. Dat is heel belangrijk he. Ik heb 

een dochter en een zoon. En zij gaan studeren, hoger, universiteit en hogeschool, we zijn nu in 

België he.”  (Safia) 

Met deze stippenlijnen zullen in de resultaten enkele contradicties, dynamieken en breuken in de  

(levens)verhalen en gesprekken zelf worden aangegeven; die de het steeds reizende subject 

aanduiden, doorheen het leven én doorheen het interview. Er werd bewust geen onderscheid in de 

aanduiding van breuk,/tegenstrijdigheid/dynamiek/… gemaakt, omdat de grenzen niet duidelijk zijn; 

daarnaast wil ik  er niet zonder meer een naam op plakken. De dynamieken, tegenstrijdigheden en 

breuken hoeven bovendien niet definitief  te zijn. Ze zijn enkele van de velen die de participanten 

hadden kunnen vertellen, geconstrueerd binnen het betreffende gesprek. Momenteel zijn de 

“zelven” van deze participanten weer geëvalueerd en zouden er misschien heel andere verhalen 

verteld worden, of andere accenten worden gelegd. De vragen die ik stelde hadden daarnaast ook 

invloed op de verhalen van de participanten of deden hen soms denken over zaken waar ze nog niet 

bewust bij hadden stilgestaan. Zo zegt Elisabeth: 

“Dit is belangrijk om nog een keer alles door te halen, dat is therapie. Als je jouw eigen land    

verlaat en als je een kind met een beperking krijgt, je hebt eigenlijk niet iemand om mee te 

praten. Zoals mijn man, die niet het accepteren wilde. En dat is belangrijk af en toe” 

Ten slotte wil ik de lezers van deze masterproef uitdagen om zelf de verhalen te interpreteren, 

tegenstrijdigheden en veelheden op te sporen en de contradicties, dynamieken,… die ik heb 

aangeduid opnieuw en kritisch te beschouwen. 

In de “Discussie” zal ik als subjectieve onderzoeker terugblikken op deze verhalen en ze verbinden 

met de eerdere literatuurstudie. Op deze wijze zal ik een antwoord proberen te formuleren op de 

onderzoeksvragen. 
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4. Resultaten 
 

4.1 Verhalen over Disability 
 

4.1.1 Lindita en Altin.  
 

Dit verhaal wordt vooral door Lindita verteld; Altin sluit pas later bij het gesprek aan. De citaten en 

fragementen waarbij geen naam aangegeven wordt, komen van Lindita tijdens het eerste deel van 

het gesprek. “Lindita i.a.v. Altin”, wijst erop dat Lindita dit citaat in aanwezigheid van Altin deed.   

Over het moment dat ze de diagnose te weten kwam, zegt Lindita het volgende: 

“Ja, voor mij was dat heel moeilijk, die moment. Het was het tweede kindje van mij, bij het 

eerste kindje was alles goed. (…) Na de bevalling hebben ze direct mijn kindje gepakt en 

gezegd dat ze twijfelen voor een Syndroom van Down. Tot dat moment had ik nooit gehoord 

van het Syndroom van Down. Dat was voor mij een echte bom. Ik moest zoveel bijkennen, 

zoveel van wat is dat?”  

“De gynaecoloog heeft me niet gezegd dat er een kans was op een beperking. En meteen van 

de beperking heb ik dat gehoord, zo direct. Voor een moeder is dat heel moeilijk om te horen 

dat jouw kindje een gehandicapt kindje is.”  

Lindita voelt zich nog steeds soms “niet goed”. Vera’s oudste zusje begrijp het niet, maar ze probeert 

te begrijpen waarom Vera niet gewoon speelt bijvoorbeeld. 

Lindita voelt mee met andere ouders die een kindje met een beperking hebben, “het is moeilijk”. Ze 

is met haar vooropleiding bij de VDAB tot opvoedster, begeleider kinderopvang of verpleegster 

gestopt na een week stage.  

“Maar ik ben gestopt, het derde kindje is geboren en ik kon niet meer. (...). Ik was zo, na één 

week , was ik zo… mijn gevoelens… ik was slecht, wanneer met die kindjes. Ik ja, ik heb zo veel 

gedacht voor de kindjes en voor hun ouders (…) Hoe voelen ouders zich, voelen ze zich als mij? 

Dat was zo zwaar. Voor mij was een week… Ja, slecht, ik… Ik kan niet uitleggen… Ik voel me 

slecht voor die ouders. Kinderen begrijpen het niet.”  

Op de gynaecoloog is ze “boos geweest”, omdat hij moest gezien hebben dat Vera het 

Downsyndroom had. Hier wordt later, verder op ingegaan. “Maar in de dertiende week kan je zien 

dat de nekplooien te dik of te…. Ja, dat zijn de symptomen van die kinderen. De gynaecoloog heeft 

dat gescheurd, die echografie.” (Lindita i.a.v. Altin) 

Met Vera is tot nu toe alles goed “maar toch is het een kindje met een beperking. Ja, soms vind ik het 

moeilijk voor haar. Alle situaties.” Maar met Vera is het niet gedaan, “niet met haar niveau. Elke 

ouder wilt het beste voor zijn kindje, ik ook.” Lindita wil bijvoorbeeld dat haar kindje in een groep 

bijleert van andere kindjes.  
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“We zijn toch tevreden met dit kindje. Ze geeft ons veel liefde.” (Lindita i.a.v. Altin). “Wij kan 

niet he, maar als wij kunnen, wij willen dat niet terugdraaien. Wij hebben altijd attention met 

Vera, maar wij hopen een goede gezondheid en ja.” (Altin). “We zijn toch tevreden met haar 

ontwikkeling, is niet goed goed, maar toch.” (Lindita. i.a.v. Altin). “Altin: (tegen Vera) “Vera is 

een mooi meisje, ja een mooi meisje.”(Altin) 

In Albanië kijken de mensen “slechter dan hier” naar mensen met een beperking. “De familie houdt 

van haar”. 

“Als je een kindje met problemen hebt, is het anders. De mensen kijken met andere ogen, van 

die mensen hebben een.. Maar ik ook, vroeger he. Ik heb mensen, maar ik heb niet gedacht: 

“waarom is dat, waarom zijn die kinderen zo?”. Dat was niet voor mij, ik heb niet zo..”  

”Eerst is het de mentaliteit en dan de steun. Dat is een beetje… hard. Mensen daar weten niet 

wat dat is. Ze willen niet denken wat is dat en denken op een andere manier. Ik weet nu… Ik 

kijk met andere ogen naar een ander kindje. Ja, dat is een kindje met problemen denk ik. Ja, 

dat is de cultuur, de formatie van de…”  

 “Daar heeft men zo kinderen he, maar ik heb dat maar één keer gezien. Meestal blijven de 

kinderen thuis, binnen. Niemand weet dat die familie of dat gezin een kindje met een 

beperking heeft. Mensen lezen niet zo veel, dat is je… Mensen hebben een lagere intelligentie, 

ik denk dat. “  

De mensen in België denken “Meestal goed”; voor Vera is het hier beter. “Hier is het anders. We 

denken altijd… Vroeger dachten we soms om naar Albanië terug te gaan. Maar nu niet meer, voor het 

kindje is het moeilijk daar. Mijn man kan dat niet zo accepteren. Daar zo, met zijn vrienden en…”  

De mening  van Lindita over beperking is veranderd, doordat ze in België kwam wonen en door de 

geboorte van Vera: “Alletwee. Ik denk van hier en van mijn kindje.” Dit omdat de mensen er hier op 

een “positieve manier” naar kijken. Ze denkt dat als ze in Albanië was gebleven, ze nog meer negatief 

zou denken. 

Lindita en Altin ervaren discriminatie omwille van hun afkomst; “Ja, we zijn hier allochtoon he, we 

kunnen niks(…). Als we iets proberen, is dat verloren.. “. Beiden brachten ze dit onderwerp als eerste 

aan. Over het gebrek aan informatie zegt Lindita: “Ik weet het niet. Misschien hebben Belgische 

mensen dezelfde ervaring ofzo. Ik weet het niet.” De gynaecoloog deed de onderzoeken snel, snel, 

omdat “Albaniër of Pakistaan of Chinois… Als u naar daar gaat, is 100% concentreren daar… Dat is 

niet racisme, maar dat is hier in het hoofd.. Niet goedmaken job met l’étrangers.“ (Altin) 

“Hier in België, vind ik, voor mij, hier in het hospitaal existe maffia (...) C’est déjà trois ans. Si 

le docteur il va en prison ou il travaille, ça ne m’interesse pas, mais vraiment, je suis un peu… 

Je suis… pour les gestes, parce tu peux le dire, excuse- moi, ça peut arrivé, ça peut arrivé hein. 

Mais pas avec les cisaux, pas couper comme là. Ça est vraiment maffia, pour moi. (…) Dat is 

maffia. Maar ik heb geen preuve.” (Altin) 

Soms ervaren ze nog discriminatie, voor de kaartjes, voor hun papieren bijvoorbeeld. 
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“Met mijn kindje ga ik zo… Ze vragen me dan welke kaart mijn kindje heeft, welke 

nationaliteit. Waarom moet die vraag worden gesteld? Dat is een beetje racisme denk ik. 

Waarom moet men vragen welke kaart je kindje heeft, welke nationaliteit. Alle kindjes zijn 

voor mij hetzelfde.  (..) We willen nu een nationaliteit om dat kindje beter verzorgd te hebben. 

Ik denk dat he.” (Lindita i.a.v. Altin) 

4.1.2 Elisabeth 
 

Elisabeth woont in Nederland, vlak bij de Belgische grens. Lena gaat in België naar school. Wanneer 

het over “hier” gaat, gaat het over Nederland. 

Toen Lena geboren werd, woonden ze Zuid-Duitsland. “Dat was moeilijk, ik was zo boos op die 

professor.” Omdat Elisabeth in Zweden op een kinderafdeling had gewerkt met prematuren en 

kinderen met een aandoening, had zij deze genoeg kunnen observeren. “Ik wist het meteen, het 

duurde lang voor ik hulp kreeg.” 

“Ik zag meteen dat Lena de duim in een vuist had. Dan heb ik meteen ’s morgen de arts 

gevraagd dat ik wil dat ze onderzocht werd. Ik wist dat dat een teken was, ik weet niet precies 

wat, maar ik ben gewend om dat aan een arts te rapporteren.” 

Het duurde lang voor Elisabeth geloofd werd door de dokters een ook door haar man. “Mijn man 

had moeilijkheden om te begrijpen dat Lena  had een beperking. Hij wilde het niet zo hebben. Hij 

wilde haar niet voor een school met speciaal onderwijs aanmelden”. “ Dat komt ook omdat Lena er 

niet zo beperkt uitziet, ze ziet er gewoon uit. “Hij geloofde mij niet dat er iets was en dat heb je 

eigenlijk nodig, het steun van binnen de familie. Maar als je het niet zien kan, is het niet gemakkelijk 

te begrijpen.”. Dit komt omdat het bij vaders, doorsnee, langer duurt om dit te accepteren; ze willen 

niet accepteren dat ze zoiets hebben gepresteerd. Je ziet van alle vaders, maar mannen, dat is meer 

prestatie. Ze kan haar voorstellen dat dat in alle landen zo is. Moeders dat is meer dat zij alles willen 

begrijpen en leren om het beste te doen. 

Elisabeth belde onlangs naar de schoolpsycholoog, omdat ze dacht dat Lena autisme had. 

 “Dat had ik gedacht, zij was 1,5 ofzo. Dat was na een inenting, dan krijg zij rare dingen te 

doen. Zij stopte met het oogcontact. In Engeland denken zij dat is die inenting, maar hier weet 

ik niet precies hoe het zit met de inenting, maar ik denk dat het meer en meer in die richting 

gaat, dat het is die inenting voor sommige mensen met autisme.” 

In Zweden is er veel integratie. Er zijn altijd mensen die slecht kijken.  

“Maar daar iedereen heeft met zijn kinderen gepraat, zij begrijpt niet en soms moet je haar 

helpen en dat is geaccepteerd. Omdat ze zit dan altijd in de klas op school met jongeren met 

beperking. Dat is meer integratie. De kinderen op school moeten dan leren om ermee om te 

gaan. In Zweden kijken ze niet zo raar dus. Er is te veel gehandicapte mensen met een 

beperking dat je kan zien. Dus zij zijn gewend.” 

 “Maar ik denk het is goed met integratie, ook een beetje integratie. Niet zoals hier dat je 

stuurt gehandicapte kinderen naar een gewone school met een assistent. Sommigen als Lena 
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zouden het niet kunnen doen in een klas met 26 of meer. Ze kan ook niet in een klas met 14. 

Ze zit nu met zes of zeven en meestal twee leerkrachten. Maar dan kan ze ook leren.” 

Als mensen met een beperking in Zweden kwamen wonen in een gewone wijk, was het ophef.  

Mensen dachten dat hun huizen in prijs zouden dalen. En dan hoorde Elisabeth hetzelfde in Duitlsand 

en nu heb ze het hier ook gehoord. “Je kan ook niet iedereen in een gewone woonwijk, zoals mensen 

met hoge seksuele driften, voor de kinderen dan.” 

Elisabeth merkt verschillen op tussen Duitsland, Zweden, Nederland en België in hoe de mensen 

reageren op kinderen met een beperking. In Duitsland lette iedereen op Lena in de straat waar ze 

woonden; andere papa’s brachten salopetten voor haar mee omdat ze niet goed kon lopen. Maar 

één straat verder, nee. Duitse mensen kijken met van die ogen; dat is omdat Duitsers zich meer voor 

zichzelf houden en elkaar “U” noemen. In Nederland zijn volwassenen en oudere mensen altijd 

vriendelijk, die geven geen rare blikken. Het zijn jongere mensen en kinderen, ook 16, 17-jarige 

meisjes die uitlachen.  

“Nee dat is, dan hebben ze dat niet geleerd van thuis. Je mag niet andere mensen uitlachen 

omdat zij er anders uitziet. Maar dat is dan ook afhankelijk van wanneer je bent geboren. Het 

komt zo in perioden, bepaalde tijdstip gelooft in opvoeding en dan komt enkel jaren zonder 

opvoeding en dan komt weer opvoeding. En de kinderen die nu tussen vijf of tien of iets 

ouders, is niet zo. Zij krijgen niet die waarderingen mee, maar dat moet je thuis leren. Dat 

moeten ouders. Kiinderen mogen altijd vragen:”Waarom zit je op zo fiets?” “Omdat mijn 

spieren niet functioneren”. Dat begrijpen kinderen.” 

Lena vraagt altijd of die kinderen om haar lachen. Als Lena met de kinderwagen en haar pop wil 

wandelen, doet Elisabeth die ronde daarom altijd als er niet veel kinderen zijn. “De samenleving is, 

iedereen moet op een bepaalde manier denken: “Wij moeten voor de zwakkeren in onze samenleving 

zorgen”, maar dat krijg je niet iedereen te denken.” 

Elisabeth heeft altijd hetzelfde gedacht over kinderen met een beperking  “Ik heb altijd zo, maar dat 

is misschien van mijn werk van mijn opleiding, dat je een andere sociale vaardigheid krijgt.”  

“”Ik zou liever een vuilnisman meenemen naar een eiland dan een professor.”; dat zeg ik altijd     

als ik stomme dingen hoor over: “Dat is niks waard”. “Wil jij dat werk doen?” Ik ben zo 

opgevoed, maar ik ben dan meer links, dat iedereen heeft dezelfde waarde.” 

Elisabeth ontmoet vaak mensen met beperkingen. Soms moet je een beetje nadenken hoe je praat 

over dingen, “het moet iets gemakkelijker  enzo, zodat ze mij goed kan begrijpen.”  Lena heeft een 

vriend en Elisabeth probeert een vriendenkring te creëren, dat gaat niet vanzelf. “Je moet altijd 

situaties creeëren.” Aan Elisabeths zoon werd eens gevraagd hoe het was om een zus met een 

beperking te hebben. Hij weet niet anders, hij wist niet wat hij daar op moest antwoorden. “Dat was 

nooit een probleem. Hij heeft spontaan meegeholpen ook als Lena treurig is of als er iets op school 

was, ja.”  

Lena komt soms in situaties terecht waar mensen zeggen: “Dat heb ik gezegd, weet je niet wat één 

plus één is.”.“En dat doet pijn in het hart van Lena,en ik denk dat ook voor andere ook, met haar 

problemen.” Lena kan nooit alleen zijn, want ze kan vergeten zijn dat Elisabeth naar buiten is of de 
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was is aan het ophangen. En dan krijgt ze paniek omdat ze niet weer waar Elisabeth is. “Het is de 

adempauze die je nodig hebt, want is niet altijd makkelijk, want je kan niet weg.” 

In Zweden is er nu veel racisme, nieuwe partijen die veel niewe mensen meekrijgen. Ook in 

Nederland, Duitsland en België zijn zo’n partijen. In Duitsland waren zij interessant omdat ze uit 

Zweden kwamen. Toen ze van Zuid naar Oost Duitsland verhuisden hadden ze steeds inbraken totdat 

ze hun nummerplaat veranderden. “In Oost-Duitsland houden ze niet van mensen uit het Westen.”  

“Dat was hier hetzelfde. We wamen hier met een Duitse nummerplaat en niemand wilde 

“Hallo” zeggen. En wij probeerden zo te zwaaien een beetje. Met een Nederlandse plaat, was 

dat een heel verschil. En toen ze wisten dat we uit Zweden kwamen, dat was een heel verschil. 

Het is speciaal tegen Duitsers , omdat zij zijn “Ik wil eerst”, zij hebben dat. En het heeft ook te 

doen met de oorlog. “ 

 

4.1.3 Diana 
 

Elina werd geboren toen zij drie maanden in België waren en ze in het asielcentrum woonden. Diana 

voelde weeën, maar de assistenten zeiden dat dat nog te vroeg was, dat het niet kon. Pas drie uur 

later werd er een taxi gebeld om haar naar het ziekenhuis te brengen. Elina werd te vroeg geboren, 

moest geïntubeerd worden en kreeg na enkele dagen een hersenbloeding. Ze lag drie dagen in coma, 

daarna kwam ze er er uit. “Ik was zo blij.” Daarna kreeg Elina nog een probleem met haar darmen. Na 

die problemen had ze geen problemen meer en werd ze beter. ”Maar ik denk dat als ik op tijd in het 

ziekenhuis was om de spuit te krijgen, dan zou het goed zijn.” 

De oorzaak weet Diana niet, want ze sprak geen taal en zei “ja” en “nee” tegen de dokters. Welke 

diagnose Elina heeft weet ze van vorig jaar. 

“Als nu terug met mij zoiets gebeurd, zou ik misschien echt zot worden he. Dat is toch moeilijk 

he, voor een moeder, dat je niks kan doen voor jouw kind. Ik was blij dat ze kan.. Ja de dokters 

hebben zo een diagnose gesteld, misschien kan ze verlamd worden, of half of half lichaam en 

zoveel dinges… Maar ik zeg tegen mijn eigen, ik  ben blij dat ze in leven blijft, dat ze niet dood 

gaat, voor de rest zal het wel goed komen eh. Voor de rest is het goed he.” 

Diana heeft al lang aanvaard dat Elina een beperking heeft. “Alleja, ze zal niet als andere kindjes zijn 

he (…)Ja, je kan toch niks veranderen. Dat is toch geen machine of iets anders om te veranderen he“ 

Voor haar man was het moeilijker. “Hij zegt: “Waarom?” en “Waarom?” Ik zeg: “Ik weet niet 

waarom. Dat is haar lot he. Ik weet niet waarom.” Haar man spreekt er niet veel over. Maar Elina en 

haar papa hebben een goede band, bij hem mag ze alles. 

Doordat Diana moslim is, was het makkelijker om dit te accepteren. 

 “Eerst dat en tweede dat, ja, je moet leren omgaan met alles wat met jou gebeurt en met je 

familie en met je kinderen en met je ouders. Daar moet je mee kunnen omgaan he.” 

Diana heeft echter altijd spijt gehad voor die mensen “dat ze niet hetzelfde kunnen doen als wij, als 

normale mensen. “ Ze wilt die mensen dan ook altijd helpen, maar uitlachen nooit. Ze zegt altijd 

tegen andere kindjes dat dat niet mag. Als moslim mag je niet uitlachen. 
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 “Ik kan zeggen dat ik hetzelfde als mijn moeder ben. Mijn mening is zoals mijn moeder he. En 

mijn moeder zei: “ Alle, je mag niet staren naar die mensen, je moet zo niet kijken, je moet 

een beetje respect hebben voor de mensen. Sommige mensen zijn wit, sommige zwart, 

sommige rood.(…) Mijn moeder zei dat mensen met een beperking de lievelingsmensen van 

God zijn. Ik weet het niet, ze zegt dat. God houdt meer van die mensen, want sommige dingen 

kunnen die niet doen.”  

 “Ja, ik heb dat ook over gehandicapten in de moslim, daar staat ook dat als je gehandicapte 

mensen gaat helpen, dan krijg je zoveel, dan verdien je zoveel voor je volgende leven ofzoiets. 

Er zijn meer, ja. Allah houdt meer van zo’n kindjes, die zijn meer dichter bij dan wij he. Want 

die kunnen ook geen slechte dinges doen eh, meestal ja, ik weet niet. Zo’n kindjes, die zijn 

heel lief he. En Elina is ook heel lief he.” 

Voor haar zijn mensen met een beperking gewone mensen, maar gewoon een beetje anders. Ze 

hebben meer hulp nodig. In Tsjetsjenië is het een beetje moeilijk voor zo’n mensen. Dat is bij elke 

familie anders. Sommigen hebben spijt dat ze zo een kind hebben of vinden het een schande dat ze 

een gehandicapte in de familie hebben. Ze verstoppen het kind en dat  moet de hele tijd leven in een 

achterkamertje. 

 “Als je kan zien dat die echt gehandicapt is, als de mens met een handicap groter wordt en  

groeit, jaar na jaar, hij ontdekt dat: ‘de mensen kijken naar mij daar ’ en dat je anders bent 

dan normale mensen. Dan blijft hij zelf thuis en wil hij ook niet naar buiten. Dan schaamt die 

zich voor zichzelf en wilt hij ook niet naar buiten he. (…) Als je echt niet kan stappen of als je 

niet zelfstandig kan zijn, voorbeeld mensen met mentale problemen, die moeten echt niet 

naar buiten komen he. “ 

“Dat is door opvoeding, maar niet één generatie he (…) Er zijn heel veel ouderwetse dinges, 

dat niks te maken heeft met moslim ook he. Dat is echt cultuur of ik zal echt zot worden he, 

van zo’n dinges. Maar meestal zeggen mensen: “Wij hebben echt mooie cultuur.”. Maar ik 

vind dat geen mooie cultuur he. Echt. Sommige vind ik mooi, maar bijvoorbeeld, bij ons man 

en vrouw, maar nu is dat verbeterd he, mag niet samen bij hun schoonouders zitten eten. Wat 

is dat? Dat is niet normaal toch. Zoveel dinges, dat is niet alleen voor handicap, voor zoveel.” 

Als ze zou teruggaan naat Tsjetsjenië zouden de mensen ook raar kijken naar Elina, maar daarvoor is 

Diana niet bang: “Ieder heeft zijn eigen God he. “ Elina zou het ook niet erg vinden, misschien alleen 

raar, want ze weet nog niet alles wat er gebeurt. In België vindt ze het anders. Ze heeft nog nooit 

gezien dat mensen met een beperking werden uitgelachen. Enkel eens op straat dat een jongen met 

Downsyndroom wat werd gebruikt door andere jongeren. Dat is het enige.“Want in België zijn er 

zoveel dinges om de mensen te helpen en de mensen zullen zich goed vinden he, normaal vinden.” 

Haar mening over mensen met een beperking is niet veranderd door de migratie, ze heeft altijd 

hetzelfde gedacht. 

Voor Diana is het vooral van de opvoeding. “Ik vind persoonlijk dat het ook van de opvoeding is. Als je 

niks hebt meegemaakt, dan kijk je anders naar zo’n dingen. Maar als je zelf iemand met een 

beperking hebt, dan ga je het toch wel anders zien. “ Misschien kan iemand idee veranderen door de 

geboorte van een kindje met een beperking. 
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 “Ik weet niet. Want weet je. Dat hangt niet af of je zelf hebt of niet, dat hangt af hoe ben jij 

opgevoed, hoe ben jij zelf he. Misschien meestal mensen, ja. Maar misschien dat van 100, 2% 

kunnen veranderen als je zelf een kind hebt. Maar je moet echt zelf  zo zijn he.  

Ze voelt zich niet gediscrimineerd of minder geholpen omwille van haar afkomst. 

4.1.4 Nourredine 
 

Nourredine viel op zijn 17de achterover tijdens een weekendje met vrienden, met zijn nek op de 

treden van de trap. Dankzij de steun van vrienden en familie, wat zeker op dat moment echt wel 

nodig was, heeft hij hem er gemakkelijk kunnen overzetten. 

“In het begin denk je natuurlijk: “Hopelijk is het tijdelijk.” Dat is altijd zo. Maar redelijk rap 

daarachter besefte ik dat het zwaarder was dan dat. (…) En dankzij die steun heb ik mij er 

gemakkelijk kunnen overzetten, heb ik gezegd: “het is zo, je kunt er niks meer aan doen.” (…) 

En dan begin je plannen te denken, probeer je dat uit te werken. En dan komt dat er bij en dat 

er bij. En dan probeer je je dat geleidelijk aan te realiseren. Met vallen en opstaan. “ 

Toch is dit nog altijd moeilijk voor Nourredine. Hij komt nog altijd momenten tegen dat hij zegt “Shit” 

of dat hij down is”. Hij heeft altijd een wereldreis willen maken. 

” En dan kom je op je 17 jaar dat tegen en dan is het van: “Oké, shit. Alles is hier kapot.” En 

dan denk je achteraf: “Ik ga dat misschien nog kunnen realiseren (..). Maar dat is gewoon zo 

he, sommige dinges zijn moeilijk. Dat doet wel pijn, constant, maar dat is het leven he.“ 

Omdat Nourredine moslim is, gelooft hij in het lot en kan hij zich makkelijker neerleggen bij zijn 

handicap. “Islam is eigenlijk een manier van leven. Dat houdt eigenlijk rekening met alles.”. 

“Je gelooft dat als er iets is, dat het zo moet zijn. Dat het zo had moeten zijn. Ik ga dat niet 

direct op iemand steken. Ik zoek geen zondebok, weet je wel. En dan kan je je ook 

gemakkelijker neerleggen bij je handciap. Dan zeg je van: “Oké,, ik moet er door. Het zal wel 

lukken, ik zal er wel doorgeraken.”  In mijn geval heeft dat echt wel geholpen, ja.” 

“En voor mij het bewijs dat het het lot kan zijn, is. Het is zo belachelijk. Ik val achterover en je 

breekt uw nek. Terwijl ik al duizenden keren gevallen was, ik ben zelfs eens van een camion 

gevallen in mijn jeugd, weet je wel.” 

Drie jaar geleden kreeg Nourredine een tweede klap op zijn ruggenmerg. Hij was volledig zelfstandig, 

maar is toen heel erg achteruit gegaan. Dit viel in dezelfde periode als de scheiding van zijn vrouw. 

“Mentaal was dat nog zwaarder te verduren dan mijn eerste klap. De eerste klap, ja ik moest 

dat verwerken, ik had dat verwerkt, ik was er in geslaagd om volledig zelfstandig te worden, 

want voor een tetraplegie is dat echt super. En ik heb wel een zware periode gehad eigenlijk. 

Nu is het mentaal weer al oké.“ 

Hij hoopt terug een beetje te kunnen revalideren. Maar..: “Mentaal moet ik 200% in orde zijn om dat 

te kunnen doen. Ik lijk wel in orde ze, maar soms is dat nog altijd moeilijk.” 
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In de Koran wordt gezegd dat je voor mensen met een handicap meer zorg moet dragen, dat zij de 

zwakkeren in de maatschappij zijn. 

“Dat is ook wel zo, ik bedoel. Wij zijn niet zwak, maar eigenlijk zijn we wel zwak in de 

maatschappij als je erover nadenkt. Maar dat wordt ook niet bedoeld van: “het is een 

zwakkeling, die telt niet mee”. We tellen zelfs meer mee, in principe. In de Islam is dat zo.”  

Zijn Marokkaanse familie is meer betuttelend. Hij probeert alles te doen, ook dingen die bijna 

onmogelijk lijken. Zijn ouder zullen sneller zeggen: “Jij kunt dat niet aan.” Dat heeft ook te maken 

met dat “zorgen voor” en de nadruk op het familiale. 

“Maar snapte, op die manier kijken ze naar mij, meer beschermend eigenlijk. Die denken van 

ja, nog altijd, handicap. Terwijl ik denk van. Ja, oké, ik heb die handicap, maar ik ben die 

handicap niet. Daar hebben ze het wel soms nog altijd moeilijk mee eigenlijk. “ 

In Marokko wordt een handicap niet moeilijker geaccepteerd. Of toch weL 

“Nee eigenlijk. Iedereen accepteert dat moeilijk he, dat is gewoon zo. Ik had liever ook geen 

handicap gehad he, laten we eerlijk zijn. Maar dat is helemaal niet. Integendeel zelfs. Want ik 

zie dat rond mij ook. De mensen van Marokkaanse of whatever origine, die dragen mij op 

handen en voeten. Die zouden alles doen voor mij. Dat wordt zeker wel geaccepteerd. En ik 

merk dat ook in Marokko. In Marokko bijvoorbeeld, iedereen is dan bereid om u te helpen. 

Okee, ja, dat is betuttelend. Maar toch, moesten ze dat niet accepteren, dan zouden ze u 

scheef bekijken. Ja, het is meer betuttelend dat te accepteren eigenlijk. Maar dat is ook niet 

altijd goed he, betuttelend. Maar natuurlijk, er is een verschil tussen een fysieke handicap en 

een mentale handicap.Een mentale handicap is daar misschien inderdaad gewoon dat ze dat 

minder accepteren. Dat is misschien wel waar dat dat op die manier, dat ze meer schrik 

hebben voor mentale handicap. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, dat dat echt met een 

verstandelijke handicap, dat bestaat dan nog, in Marokko he, dat de mensen zeggen: “Het is 

een dommerik.” Terwijl dat eigenlijk, die mensen hebben gewoon een verstandelijke 

handicap. Maar dat is inderdaad wel waar, tegenover verstandelijke handicap bestaat dat 

wel. Maar tegen fysieke niet, nee. Als ge mentaal in orde zijt, dan. “ 

De visie in Marokko is niet zo verschillend,: “Veel gehandicapten komen daar niet buiten, maar dat is 

hier ook zo. Veel komen hier ook niet buiten he.” Hij vindt dat mensen in Marokko niet meer worden 

nagestaard. 

“Ik vind dat eigenlijk minder in Marokko, maar je komt dat wel tegen. Als je er raar uitziet, zie 

je er raar uit . Iedereen kijkt als je er raar uitziet. Dat is de mens. Dat is overal hetzelfde. (…) 

Misschien dat ze op sommige plaatsen meer kijken dan op andere dinges. Op sommige 

plaatsen wordt je echt nagestaard en op andere niet; Dat is zo. Maar die verschillen moet je 

algemeen bekijken.” 

Voordat Nourredine zijn beperking kreeg had hij eigenlijk nooit stilgestaan bij handicap. “Pas als je 

ermee geconfronteerd wordt, denk je erover na”. 
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“Nee. Ge hebt er niet echt een mening over he. Alle, ik heb het nog altijd moeilijk met mensen 

met verstandelijke beperking. Nochtans, ik weet hoe ik ermee moet omgaan, maar toch dat is 

altijd zo, dat is niet gemakkelijk. Dat is normaal, ik denk dat dat vroeger ook zo was. “ 

Doordat hij een Marokkaanse achtergrond heeft en hier woont, bekijkt hij dingen langs de 

verschillende kanten. 

“Ik voel me Marokkaan en ik voel me Belg. Maar ommenduur voel je je nergens meer thuis. 

Als je bij Marokkanen zijt, zijde echt Marokkaan. Als je bij Belgen zijt, zijde echt Belg. En dan 

ist van: “Alle, wa ist nu?” En in sommige visies is dat niet , maar in sommige visies denk je 

hetzelfde als de Vlamingen en in sommige visies denk je hetzelfde als de Marokkanen. Je weet 

ommenduur niet meer wat je wilt zijn. (…) Dus met verschillende culturen kan je overal 

terecht, dat is een verrijking. Soms is dat ambetant. Als we bij vrienden zijn, dan zeg ik soms, 

alle jongens, dat ik daar Belgischer over denk. Eigenlijk ben ik in principe meer Belg dan 

Marokaan, ik ben een mengelmoes, ik ben een wereldburger.” 

Nourredine heeft zich omwille van zijn afkomst enkele gediscrimineerd gevoeld bij het solliciteren. 

Dat hij dan niks terughoort door zijn naam. Omwille van zijn beperking ook bij het solliciteren, dat als 

je zegt dat je in een rolstoel zit, ze zeggen dat ze nog iets zullen laten horen, maar dat niet doen. En 

verder enkel mensen die soms zeggen: “Waarom mogen die gehandicapten weeral meer dan wij?”. 

“Dat zijn mensen die er echt niet bij stilstaan dat dat eigenlijk geen pleziertje is.(…) Dat is niet echt 

discriminatie, das eigenlijk meer stommiteit of belachelijk of achterlijk.” 

4.1.5 Mounir 
 

De zoon van van Mounir, Kahil (16) is doof. Mounir wist niet dat de operatie voor het implantaat 

vroeg moest gebeuren, hij is hierover slecht geïnformeerd. Anders was hij meteen naar Europa 

vertrokken.  

Het was een moeilijke beslissing Kahil naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan. Dit omdat ze 

het beste voor Kahil wilden. Uiteindelijk zag Mounir dat het het beste is voor Kahil. Het hele gezin 

heeft gebarentaal geleerd op om met Kahil te kunnen communiceren. De vader ging hiervoor ook 

naar school. Hij leerde dit dan aan de rest van de familie (met papieren). 

Op een dag had Kahil eens de verkeerde trein genomen. Kahil was kwijt en er was heel veel paniek bij 

de familie. Zijn broer is toen naar ieder station gereden, overal werd er gezocht. Kahil kan immers 

zelf geen informatie vragen en hij kan ook aankondigingen niet horen. Vanaf die dag is beslist dat 

Kahil op internaat zou gaan, omdat pendelen te gevaarlijk leek. Hij gaat nu ook nooit meer alleen 

met de trein. 

4.1.6 Serdzana 
Serdzana is de jongere zus van Kahil.  

Vroeger werd er gewassen in de rivier in Kosovo. Mama heeft Kahil toen per ongeluk even in het 

water gelegd. Misschien is dit de oorzaak van zijn beperking. Of misschien is Kahil zo geboren. In de 

familie van de mama is ook een doof persoon.  
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Wij geven meer om mensen met een handicap. “Papa houdt van hem zoals hij is.” Er wordt meer 

gezorgd door de familie voor deze mensen. Zo werd er door de familie bijvoorbeeld vaak gevraagd 

aan Kahil of hij honger heeft. De zus van Serdzana en Kahil heeft ook een kindje met een handicap, ze 

is te vroeg geboren. Het kindje is doof, kan niet lopen is heel zwaar, want kan niet veel bewegen. 

Oorspronkelijke was het een tweeling, maar het tweede kindje is gestorven. De zus heeft het hier 

moeilijk mee. Ze woont in Duitsland. Hulpverlening is daar erg duur en de zus heeft het heel zwaar. 

Ze heeft eraan gedacht het kindje weg te geven, maar heeft het toch niet gedaan.  

Voor Kahil is het moeilijk dat hij niet echt vrienden heeft. Hij schaamt zich wat en wordt een beetje 

uitgesloten door andere Kosovaarse jongens. Als zij uit gaan, gaat hij niet mee. Kahil (16) gaat dit 

jaar trouwen met een meisje uit Kosovo van 22 jaar. Zij is ook doof, maar heeft een implantaat dat 

beter werkt. Ze hoort een beetje. De familie is heel trots. Als een meisje een handicap heeft, zou het 

misschien kunnen dat er minder voor betaald  wordt, maar dat weet Serdzana niet zeker.    

 In België lachen mensen ook met mensen met een beperking. Zelf lacht Serdzana nooit met mensen 

die er anders uitzien, ze kunnen er niet aan doen, zijn zo geboren. Ik zeg dat ook altijd tegen jongeren 

en dan begrijpen ze het wel. 

Kahil (16) maakt graag grapjes, en kijkt dan naar filmpjes op Youtube. Hij houdt er ook van te skypen 

met zijn dove tante. Dan praten ze in gebarentaal. 

4.1.7 Behar 
 

Behar kreeg door een vaccinatie polioparalyse. Één op de duizenden personen zouden van deze 

vaccinatie ziek kunnen worden. “The docter said it’s lucky. But it’s not lucky because every docter 

needs to know how to give the vaccin, when to give.” 

Voor Behar, die Albanees is, was het moeilijk om in Macedonië te leven met zijn handicap. “It’s very 

hard. It’s not so easy to live handicap life in Macedonia. Not handicapsrights. I don’t know why 

because I’m Albanian. But I don’t know, I never had help from my country.” 

“Not all, but a lot of the people with a disability who are Macedonina get help. They use the 

law, everything. I leave my country because of problems.’Cause I don’t get my rights as 

handicaped.” 

Het heeft evenveel te maken met handicap, dan met etniciteit:  “Both. They don’t say: we won’t help 

you because you’re Albanian, but they say we can’t help you because blablabla, we don’t know your 

problem, we don’t know this. The same problem, a Macedonian gets help. But me not. The good 

weather you can see from morning.” 

Ondanks zijn handicap, kan hij alles doen wat nodig is voor zijn gezin. Deze zijn ook belangrijker, hij 

geeft niet om zichzelf; zijn vrouw en kinderen zijn belangrijk. Toen hij alleen was, was hij belangrijk. 

“Normally, the first no house, second handicap, third wife, fourth children, how to save the 

child? How to find food for my wife? It’s very hard. Thank God that I am mentally good. 

Normal it’s hard, but not stop me nothing. I cook, I shop, I do everything. I care my family. But 

sometimes it you know, I cannot live this life. It’s sometimes, not everytime. “ 
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"It’s to hard and there’s not enough books, there’s not enough pencils to write my story. I’m 

not so old, 26 years, but for my story I’m 100. “ 

Het leven voor zijn vrienden zonder handicap, was een klein beetje makkelijker. Ze kunnen lopen en 

meer jobs doen. Zijn handicap maakt het hem niet moeilijker hier. Iedereen heeft rechten en kan 

doen wat hij wil. Hij doet alles wat  anderen doen. Toch: 

 “Handicap life is not easy, not easy. (…) Some people not understand that because, not… 

“You are not sick, you just cannot walk.” I have these comment from here. (…) My body is like 

this. If I have a problem all body will feel that. If you have pain, all… But also it’s been more 

for my self I’m handicaped and my possibilities, my physically possibilities is ok, because half 

people they cannot move, they cannot see, they cannot hear, they cannot logic but thanks 

God. I am in disubation with 75 %, 85 % of polioparalyse an I can do what is necessary for me 

and for my familiy. I can drive car and not play because it’s to much, I can cook, I can help my 

wife, I can keep clean the room. Just I cannot do jobs for house like this. I’m happy when I 

have respect from people. If somebody say to me: “Hi, how are you, you need help? “ Like 

this, maybe not need me help. But enough is just to speak that: “You need help?” or “You 

need financially help?” Like this.” 

Behar is moslim, maar dit heeft geen invloed op zijn visie: “Maybe it has, but I don’t know.” 

“In Koran God said the psysical possibilities, it’s just provocation for people and for me of 

course. How do people cape one handicap? You got to see them.  And also me,  if I have the 

possibility to think that God provocates me, that it’s good for me, this is the logic of the Ayat 

of the word.” 

Hij werd altijd gerespecteerd door familie en vrienden. Hij zag wel andere mensen waar het niet 

hetzelfde was als bij hem. Misschien zijn die boos omdat hun fysieke mogelijkheden stopten. Hij 

weet niet wat zijn familie vindt.  “It’s hard. I don’t know what they mean, because I have not asked 

them and they not say me.” 

In Macedonië kijkt met niet anders naar mensen met een beperking. Vooral de regering is het 

probleem. 

“I don’t know what they think. For some people they have respect, for some people no. I don’t 

know. The people are not the same you know. You have ten fingers, five fingers in one hand 

and they are not the same. Just like this soms people respect psychi, mentally sick, 

phychophysic sick, physically sick, somebody no, they’re not the same.”  

Omdat hij slechts 18 maanden in België is weet hij niet veel over België. Hij heeft slecht één klein 

probleem gehad met een loketbediende. Hij weet niet of dit was omdat hij gehandicapt is.Maar 

meestal krijgt hij respect en hulp wanneer hij dat nodig heeft. In het asielcentrum noemen de 

mensen hem “Schumacher”. De assistenten gaan als volgt met hem om: 

 “They look me like handicap but, yeah, it’s ok. I not have that problem, assistent not see but 

I’m handicap or like this. Just that one word I’m not sick, that assistant say: “You’re not sick, 

you jut cannot walk”. That kill me. For that I believe they don’t have respect for me, why do 

they speak like this? Maybe not do it with… with job. If I do good to you, lot of goods, I don’t 
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know what, but if I speak to you one word, they switch and say: ‘You’re not sick, you just 

cannot walk. Why am I in this wheelchair then?” 

Behar heeft verschillende redenen om naar België te komen, onder andere omdat het hier beter is 

voor personen met een beperking. Hij heeft bericht gekregen dat zijn eerste aanvraag is afgewezen. 

“I say the hope keep us living. If that doesn’t exist, every day, killing. But I hope everyday, one day.” 

“I know that I have rights here to stay. And I’m gonna try all the possibilities to stay.  Because 

I know what’s waiting me if I go back. I won’t lead anymore that life. I hate that life. Now I 

have two children and my wife, she also is handicaped. What job can we do there? No job. 

The Macedonian government just say: “We help disabled people”. It’s not true. Why am I here 

then? In my negative form from regularisation they say, your medical help they can give in 

your country. Okay. If it’s true that, why am I in wheelchair and why am I in Belgium? (…) I will 

refuse to go back, cause it’s my right. I can refuse.”  

 

4.1.8 Zeinap 
 

In Tsjetsjenië zijn er veel kinderen met een beperking, na de oorlog en tijdens de oorlog.  Men stond 

vroeger negatief ten opzichte van kinderen met een beperking, nu is dit minder. Vroeger werden 

mensen met een beperking uitgelachen door kinderen. Nu is er meer begrip en medelijden, omdat 

dit vaak door de oorlog komt. Bijna alle families hebben gewonde of verdwenen familieleden. De 

eigen familie heeft hun veel steun gegeven en heeft medelijden. Ze hebben ook financieel geholpen 

bij het betalen van de operatie. En moreel. 

Anzor kreeg een hersentumor omwille van chemische bommen. Zeinap is vaak nog steeds verdrietig. 

De problemen hier zijn niet te vergelijken met de problemen van vroeger. De toestand van haar zoon 

kan alleen maar verslechteren. Dit geeft veel verdriet en stress. De familie doet alles om te vermijden 

dat het slechter gaat. Ze leeft per dag en probeert er het beste van te maken. Als het jouw kind is, 

vind je het altijd erger. Je vergelijkt het ook met andere kinderen. “Het kan altijd erger”. “ Je moet 

geluk in het leven hebben.” “Mijn dochter is heel slim, dit is een compensatie.” 

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind. Het is niemands schuld, je moet niet anderen 

beschuldigen. De ouders moeten hun best doen voor hun kind, zij zijn de eerste personen. “Ik heb 

nog niet het recht om ziek te worden of dood te gaan. Hij is nog niet klaar.” Zeinap vindt dat het 

uitlachen in elk land gebeurd, ook in België en dit vooral door kinderen en jongeren; ze heeft dit 

nooit van volwassenen gezien. Ook lachen deze kinderen eerder met mensen met een verstandelijke 

beperking. “Men lijkt niet te beseffen hoe pijnlijk iedereen kan overkomen.” 

 Zelf is Zeinap lesgeefster van beroep. Zij is opgevoed om voor de zwakkeren te zorgen, dus ze heeft 

nooit een andere mening gehad. Verder dacht ze ook niet na over mensen met een beperking, ze 

heeft nooit veel contact met hen gehad.  

Zeinap noemt zich nu tevreden. Ze zegt dat je het vaderland moet loslaten, dan gaat alles sneller en 

word je tevreden. 
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4.1.9 Javad 
 

Dochter Safaa heeft een achterstand in rekenen.  

 “De twee kinderen van mijn broer [Jeton]. Ze zijn ook mentaal en fysiek ook, zo zijn ze 

geboren.” 

Safaa werd ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. De school had haar nog één jaar een kans 

op gewoon onderwijs gegeven, maar dat is niet gelukt bij haar, qua rekenen en taal. 

“En ik was daar mee akkoord, ik had geen keuze. Ik heb ook een beetje gedacht, mijn Roma-

filosofie, gezegd dat dit ook goed is voor mijn dochter. Als het daar stilletjesaan en langzaam 

leren is. Op die manier heb ik een beetje mijzelf proberen te kalmeren.“ 

Misschien heeft Javad een beetje te weinig rekening gehouden met Safaa. “ Ik denk dat het ook door 

ons komt. Soms hebben we ook problemen, financiële problemen ook soms. Daarom houden wij 

soms geen rekening met de school.” 

“Ik moet ook toegeven dat ik voor Safaa. (…) Maar ik heb niet rekening gehouden met haar 

achterstand, want ik wist dat zelf niet. Ik dacht dat ze een flink meisje was en ze gaat 

regelmatig naar school. En achteraf, ineens boef, het gaat niet goed met haar.” 

Safaa is een beetje gesloten, op zichzelf en angstig. Ze wil geen hulp vragen. Ze heeft geen 

vriendinnetjes op school. Dan heeft Javad aparte tijd in haar geïnvesteerd, huistaakbegeleiding en 

nu is het een beetje verbeterd. Hij denkt dat het wel zal lukken, want de juffen doen ook hun best 

om Safaa te helpen. Ze heeft nu vriendinnetjes en vrienden en gaat graag naar school. 

Kinderen met een beperking worden door moslimRoma meer gerespecteerd omdat ze ziek zijn; zij 

krijgen extra aandacht. Er is nu minder paniek als zij geboren worden, omdat ze de Islam meer in de 

praktijk brengen. Voor hen is familie belangrijker dan het individu. Maar dat is ook bij Turken enzo. 

“We zijn Islammoslims. Die danken gewoon hun God, wat er slecht is en wat er goed is. Dat 

kind is zo geboren en dat is de wil van God. (…) We hebben niets slecht gedaan. (…) Hoe komt 

het dat dat kind doof is of gehandicapt, fysiek of mentaal? Dat weten we niet.”  

“Roma die een gehandicapt kind hebben, respecteren andere gehandicapte kinderen soms 

meer. Bijvoorbeeld mijn kind is gehandicapt en uw kind ook en ik hou van uw kind zoals van 

mijn kind. (…) Zelf als ik u niet ken, want ik vind dat spijtig voor u. Ik weet het hoe het is om 

een gehandicapt kind te hebben. Terwijl jij voor uzelf zegt: ik accepteer mijn kind niet dat 

gehandicapt is. Er zijn mensen die dat doen. Maar bij de Roma ken ik geen mensen zo.” 

Niet alle Roma zijn hetzelfde, er zijn ook Roma die atheïsten zijn, die niet geloven in God of het lot, 

die niet Christen, moslim of orthodox zijn. Dan hebben ze geen vertrouwen in God en in de mensen. 

Hoe Roma reageren als er een kindje met een beperking wordt geboren hangt af van de 

maatschappij waarin ze zijn opgroeid, de streek en de omstandigheden daar (discriminatie of niet). 

“Bijvoorbeeld in een Roma-gezin, als er een gehandicapt kind wordt geboren, dan wordt een 

grote paniek. Niet alleen in het gezin, maar in de ganse familie. In sommige gezinnen willen 

ze het absoluut niet zien. Het is niet dat ze niet willen, die houden van dat kind, maar die 
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willen dat kind absoluut niet zien met hun ogen. Die willen dat kind een revalidatie geven om 

dat kind toch op zijn benen te zien staan achteraf, om dat kind terug te nemen.” 

De Roma hier waren vroeger trots dat hun kinderen naar school gingen en iets leerden. Ze wisten 

niet wat het buitengewoon onderwijs was. “Dan beginnen ze te beseffen, zeker in de scholen waar 

ook gehandicapte kinderen zijn, achterstand, beetje psychisch, ook mindervalide kinderen. Als hun 

kinderen daar worden ingeschreven, dan worden ze boos en maken ze problemen, reclameren ze.”  

“Er zijn verschillende manier dat Roma kwaad worden. Ze denken niet zoals ik (…) Maar ze 

denken , ja daar zijn gehandicapte kinderen en ik laat mijn kind niet daar in de school, want 

die gaan haar uitlachen,  zijn of haar vrienden. En ten tweede zeggen ze misschien: “Gaan 

mijn kinderen daar niet ziek worden van de andere kinderen?” Er zijn verschillende manieren.. 

Sommigen vinden dat wel goed he, dat hun kinderen toch naar school gaan.” 

Een andere seksuele oriëntatie is een ziekte, daar is Javad tegen. Dat is geen natuur. Die mensen 

worden 0% gerespecteerd bij moslimRoma; bij sommige Roma wordt het wel geaccepteerd. Er 

bestaan wel geneesmiddelen, geen pillen maar psychisch.  Handicap is wel natuurlijk. Mensen met 

een handicap kunnen ook trouwen. Vaak met een andere persoon met een handicap: “Wij zoeken 

altijd hetzelfde kaliber, zodat hij of zij niet kan zeggen, ik heb een vrouw invalid ofzo.” “Wij voelen ons 

verplicht, dat wij zorgen dat onze zoon trouwt met een goede vrouw en onze dochter trouwt met een 

goede man”.  Er zijn ook gevallen dat een gezond  iemand voor iemand met een beperking koos. 

In België hebben de mensen een goed hart.  

“Niet alleen maar dan het hun job is, maar ge voelt ook dat ze dat willen, helpen. Die worden 

geaccepteerd. De pluspunt bij de Belgen, zeggen wij, is dat ze ook de ziekte “homo” 

accepteren. Maar die worden meer geaccepteerd invalide kinderen, gehandicapte kinderen, 

die worden meer geaccepteerd dan bij ons. Die worden geaccepteerd, volgens mij. Ik weet 

niet of dat Belgische kinderen worden geaccepteerd door hun ouders, dat weet ik niet. “ 

Javad zegt dat hij een evenwicht wil zoeken tussen het Belgische leven en zijn religie en traditie. 

Toen hij hier kwam, realiseerde hij zich dat hij de kans die hij niet gehad had aan zijn kinderen wilde 

geven.  

“Daarom, mijn kinderen, ik wil niet dat ze spelen of in contact komen met andere Roma-

kinderen, want andere kinderen zijn niet zo braaf. Die spijbelen. (…à Ik wil leren dat ze op 

straat komen, dat ze moeten wachten op het groen, dat ze later belastingen moeten betalen, 

dat ze naar school moeten gaan, dat ze hier moeten werken, niet stelen. Alles wat ik niet door 

mijn ouders geleerd heb, dat wil ik mijn kinderen nu leren, want ik zie heel veel films.” 

“Ik wil een Belgische leven leiden. Maar evenwicht, ik ben moslim, ik ben Roma. Ik wil mijn 

religie en mijn traditie puur houden. (…) Belgische leven, bijvoorbeeld om acht uur opstaan, 

naar mijn werk gaan, mijn kinderen naar school gaan, als mijn kinderen gaan trouwen, gaan 

ze apart wonen, niet samen zoals we nu doen. (…) Of deelnemen aan de poltiek, aan 

activiteiten. Maar ik ga toch mijn moslim. Als mijn dochter gaat trouwen of mijn zoon 

trouwen, dan doen we dat op onze manier. Daar moet ik mij niet aanpassen, wij doen dat 

met onze muziek. Ja, dus, ik probeer altijd een evenwicht te maken. (…) Ik wil een echte 

voorbeeld zijn. Ik wil een spiegel worden, een voorbeeld zijn voor iedereen. Want ik weet dat 
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mijn mensen, de Roma, hebben geen goede deel gehad in hun land. Nu zijn ze hier, ik wil aan 

hen meedelen dat ze de kansen moeten profiteren.” 

Toch heeft Javad ook problemen gehad. Dat zijn kinderen niet regelmatig naar school gaan. “En dat 

komt omdat ik alleen ben, zonder vrouw, ik bedoel zonder hulp van mijn vrouw.” Als hij vroeger naar 

zijn werk moet, is het moeilijk voor zijn vrouw om de kindjes naar school te brengen.  

“Woensdag vinden ze niet belangrijk dat de kinderen naar school gaan, want het is maar tot 

twaalf uur. (…) Mijn oudste zoon, als hij op zijn school gaat, hij neemt de kleintjes mee en 

onderwe, dan laat hij ze op hun school (…) Soms is hij ook te laat. Dat komt omdat ik veel 

kinderen heb. Maar gelukkig de leerkrachten van de school, die begrijpen dat.” 

Wat Belgen van Roma kunnen leren is dat ze meer respect moeten geven en hun hart samen 

moeten maken met het hart van de ouders, ook dokters bijvoorbeeld. En ouders positieve dingen 

vertellen. “Niet alleen voor gehandicapte kinderen, maar ook bijvoorbeeld kinderen die een beetje 

achterstand, mentaal achterstand hebben.” Roma houden van elk kind apart 100%, ze hebben voor 

ieder kind aparte liefde. Dat wordt ook in het kind met een handicap geïnvesteerd. “Dat ze dat ook 

moeten doen (…) Maar ik denk dat alle ouders dat doen die een gehandicapt kind, denk ik.” 

“Ik zal maar zeggen dat de Belgen of Kayu *niet-Roma] van de Roma kunnen leren om hun 

gehandicapte kinderen of iemand kinderen die gehandicapt zijn te verzorgen, extra aandacht 

geven. Maar tegen de Roma zou ik zeggen, dat ze van Belgen moeten leren: Hoe moeten ze 

zorgen voor kind? (…) Ook respecteren. Want soms bij de Roma en dat vind ik niet goed, die 

accepteren niet wat de dokter zegt.” 

 

4.1.10 Jeton 
 

De oudste dochter van Jeton “is een gewoon kind”. Farah, de tweede dochter is “matig doof”. “Maar 

zij weet veel. Ze spreekt ook een beetje, ook onze taal.” Eerst had zij koortsstuipingen, daardoor 

gingen ze naar de dokter. Zoon Bayram is volledig doof. 

“Ik had in het begin veel verdriet en veel pijn. Maar ik ben er nu aan gewend. Maar ik dank 

God, want het kan erger. Ik zag ook veel kinderen zo die samen met Farah  in therapie zitten, 

zo’n groep, er is ook een kindje wiens oor helemaal dicht is. Maar ik zei: “God zij dank dat 

alles in orde is met mijn kinderen.”. Op één kant ben ik blij want er zijn nog ergere mensen 

met hoorproblemen. Dus mijn kinderen zijn eigenlijk normaal.”  

Voor de familie was het ook moeilijk. 

“In het begin was dat voor hen ook moeilijk. Voor mijn moeder enzo, want mijn vader zei : 

“Kijk, dit is ons nog nooit overkomen. Misschien bij je zus wel, door de koorts, maar zo’n 

kinderen dat is ons nog nooit overkomen.”. Mijn zus heeft ook drie kinderen in Italië, die 

getrouwd zijn met haar [Jetons vrouw ]broer. Ze heeft ook drie kinderen waarvan er twee 

doof zijn en één matig, ik weet dat ze alle drie niet horen. Dus nu zijn ze dat ook gewoon. Ze 

zeiden van, nu zijn we er mee gewoon, we zijn er mee overweg.” 



59 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

In de familie waren geen andere kinderen met een beperking: “Juist mijn grote nicht. Ze spreekt 

gebarentaal, ik kom er goed met overeen.” 

Volgens Jeton is de oorzaak erfelijk. “Dat het door haar familie is, erfelijk. Ze hebben ook een 

bloeddruk genomen van Bayram en Farah en ze hebben getest.”  

Voor Jeton was het moeilijk om te beslissen of een cochleair implantaat het beste was voor zijn 

zoon. Ook zijn familie was bang. 

“In het begin waren ze heel bang. Ze hoorden ook veel. De mensen zeiden dat is tegen de 

bliksem enzo, dus hij gaat veranderen van gedrag, hij gaat gehandicaptengedrag krijgen. (…) 

Nu zijn ze nog altijd bang dat hij gaat veranderen van gezicht, dat de vorm van zijn gezicht 

gaat veranderen. We hadden verschillende verhalen gehoord, dus we waren totaal bang. En 

wij hebben dit ook uitgelegd in het revalidatiecentrum en dan zeggen ze van: “Kijk, de enige 

manier is om de gebarentaal te doen.”. Maar dan moeten we naar een speciale school en 

daar hebben we geen vervoer voor, dus hebben we toch gekozen voor het implantaat, dat dat 

toch de enige manier is. “ 

De dokters hebben alles goed uitgelegd, met de apparaatjes erbij. Toch was Jeton nog niet volledig 

overtuigd. “Wij konden echt niet slapen, want we waren altijd aan het beslissen wat nu het beste is.” 

Tijdens een afspraak met de dokter kwam Jeton een jongen tegen met een implantaat. Deze zei dat 

hij geen problemen had gehad. Later zag Jeton een andere jongen op straat lopen met een  

implantaat. Hij sprak deze aan en vroeg of hij problemen heeft gehad met zijn implantaat. “Hij zei: 

“Het beste is, hoe jonger hij is, hoe beter, dus je moet zo snel mogelijk aan de operatie beginnen.”.’ 

“In het begin hadden wij gewoon een afspraak, ze hebben toen uitgelegd hoe dat in elkaar 

zit. En op diezelfde dag hebben we die jongen daar ergens ontmoet, Goddank. Na bijna drie 

weken heb ik die andere jongen toen tegengekomen en dan was ik er totaal van overtuigd. 

Mijn vrouw was in het begin ook heel bang. Dan zijn we ook naar professor D. geweest. Die 

heeft dan ook uitleg gegeven aan mijn vrouw en zij is daar ook overtuigd geworden.“ 

De familie zei het volgende over deze keuze: “Ze zeiden: “Het is uw zoon en jij weet wat je moet doen 

en wat het  beste is voor uw zoon.Wij kunnen niet voor hem kiezen. Als er iets is, dan moet je niet ons 

de schuld geven.”. Dat hebben mijn moeder en vader tegen mij gezegd.” 

Jeton en zijn vrouw communiceren niet echt door middel van gebaren met de kinderen. Ze praten 

gewoon en gebruiken weinig van de therapie. Aan Bayram zien er altijd wat hij wil. Zijn vrouw 

spreekt altijd met Farah. 

Het financiële speelt een grote rol. Hij is op zoek naar werk en kan heel moeilijk rondkomen. De 

familie helpt financieel niet zo veel. Ze zeggen dat hij op zijn eigen benen moet staan. Door deze 

financiële problemen heeft hij moeite om de operaties en onderzoeken van zijn kinderen te betalen. 

“Normaal gezien kost het apparaat rond de €22 000. Godzijdank komt de mutualiteit 

ertussen, maar we moeten zelf ook een stuk van ons eigen betalen en dat kunnen wij eigenlijk 

niet. Dus we zijn op zoek naar steun. (…) Mijn vrouw krijgt geen uitkering, juist ikzelf. Ik kom 

daar echt niet mee toe. De gas is al uitgezet omdat ik het niet kan betalen. De elektriciteit 
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was ook uitgezet, maar dankzij mijn vader kon ik die weer opladen. (…) Het is echt duur. En 

die onderzoeken van professoren... En met de operatie, ik moet al die onderzoeken betalen, ik 

kom daar echt niet mee toe.” 

Jeton en zijn vrouw hebben daarom beslist te stoppen bij drie kinderen. 

“Ze hebben gezegd dat het erfelijk is, in de familie is. Dus de kans is heel heel groot dat het 

vierde kind ook doof gaat zijn. Dus we gaan niet meer aan kinderen beginnen. (…) Als er dan 

nog een kind komt, is er weer een moeite bij. Dan moet je zo overeen komen met hen en… Een 

kind op de wereld zetten is niet gemakkelijk, want het kost ook geld (…) dat zijn nog meer 

problemen en miserie.” 

Over Kosovo weet Jeton niet veel, hij is daar vertrokken toen hij negen jaar was. Bij zijn familie zijn er 

veel kinderen, dat iedereen wordt bekeken.  “Maar nu zei mijn moeder ook dat we veel aandacht 

moeten hebben voor Bayram met de operatie van dat implantaat” “ 

“Bij ons is dat zo van, we kijken zo van, oh, God, bescherm hem. Als ik op straat iemand zie 

die gehandicapt is, die totaal anders is, dan denk ik “Oh God, bescherm hem, wat is er met die 

mens?”. Alle, ons familie zeker, mijn broer en wij. De anderen dat weet ik niet. “ 

Op de vraag wat mensen in België denken over mensen met een beperking, zegt hij:  

“De verschillende Roma zo in onze huizen zelf, die zijn daarmee gewend. Andere Roma gaan 

dat scheef bekijken. (...) Alle, dat is wat ik persoonlijk denk. Ze gaan zeggen: “Die heeft een 

apparaat en met hem gaan we niet overeenkomen, het is een dove.”. Ze gaan negatief 

beginnen praten en dat heb ik niet graag.“ 

“Ik denk dat ze hun kind gaan wegdekken. Ze zijn dan bang dat ik dan ook gaan wegduwen, 

snap je. Ik ken iemand, ook een Roma-kind en zijn kind gaat naar juist hetzelfde 

revalidatiecentrum en ze hadden ons gevraagd om samen afspraken te maken in één groep. 

En die mensen wouden niet akkoord gaan. Dus ze denken dat we negatief gaan denken en ze 

wilden niet akkoord gaan.” 

Wanneer werd gevraagd of hij denkt dat ze er wel goed voor zouden zorgen, zegt Jeton:  “Ik denk het 

wel. Ik weet niet hoe de andere mensen zijn, maar ikzelf ik weet van mijn eigen van wel.” .  

               “Die jongen is gehandicapt eigenlijk he? Zo anders van gezicht vind ik.” 

“Ik zelf, als ik een gehandicapt iemand zie op straat en ik heb veel mensen gezien. Er was een 

mens dat ik nog nooit in mijn leven had gezien. De achterkant was omgekeerd. En dat was 

niet normaal. En die was zo met zijn voeten aan het stappen. En ik dacht: “Oh, my God.”. dat 

was niet van… Dat was voor mij een mirakel, dat was zo raar.  Dat was niet bij mij van… Alle, 

ik heb zelf kinderen die doof zijn, ik ben niet iemand die uitlacht.  

Voor zijn kinderen geboren waren had Jeton “nog nooit iemand uitgelachen of uitgescholden.” Hij 

denkt wel dat hij anders gaan denken is, omdat zijn kinderen werden geboren. ”Jaja, sowieso wel 

ja. Want ik weet, ik heb hetzelfde bloed, ik heb kinderen die dezelfde problemen hebben, dus ik heb er 

zeker respect voor, sowieso.” 
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4.1.11 Zhao en Fei 
 

Fei heeft een beperking aan zijn handen en hart. In het begin schrok Zhao van de diagnose.   

“Ja, in het begin was dat echt.. Wij wisten er niks van. Want bij zijn geboorte waren wij 

geschrokken en dan moet je al direct binnen en buiten ziekenhuizen. En al de andere dingen, 

daar denk je niet direct aan. Als de mensen dat niet hadden gezegd, dan wisten we niks. “ 

 In het ziekenhuis gaven ze geen uitleg. Ze vroeg zich af wat het is, hoe het komt. “Ik vroeg mij ook af: 

“hoe kan dit nu na 10 maanden zwangerschap, dat is toch niet mogelijk?”.”  

 De oorzaak is niet genetisch, maar van nature. Ze hebben dat ook laten onderzoeken en bij hen is 

alles in orde. Zhao heeft het snel aanvaard, maar herinnert zich wel dat jongeren in de Delhaize eens 

iets zeiden over Fei(zie verder). “En als moeder, als je dat hoort dan doet dat pijn. Alle, op dat 

moment”. Volgens Zhao is het nu voor Fei soms moeilijk dat hij een beperking heeft: “Maar nu met 

zijn puberteit, dan is dat moeilijk he.” Fei zegt dat zijn klasgenoten op school er goed op reageren en 

hij bij het turnen soms iets mag overslaan. 

In Hong Kong kijken ze niet zo anders naar personen met een beperking dan in België. Ze kijken 

overal raar. “Als wij mensen op straat tegenkomen, dan kijken zij van “Amai zeg” en dan geven ze 

extra aandacht aan hem. Ginder ook. Het is hetzelfde.”  

“We waren juist vorige maand naar Hong Kong geweest. Ik heb ook tegen Fei gezegd, want 

op straat, dus echt op de weg toen we naar huis gingen, was toevallig ook een man die alleen 

maar zijn bovenste armen had. En hij kon echt perfect, hij heeft een kleine bloem gemaakt, 

een bloem van klei gemaakt en echt gewoon met zijn bovenarmen en een witte plastieke 

plank. Das echt chapeau!” 

Voor Zhao heeft het dan ook met karakter te maken. Een andere jongen die ze kent, doet alles. “Dus 

positief denken, he Fei. Meer kun je er niet aan doen.” 

De mening van Zhao is door haar migratie of de geboorte van Fei niet veranderd.  

“Nee. Ik heb altijd zo gedacht. Ik vind, wij zijn gezond geboren, maar wie weet op een dag 

kunnen we ook maar 1 arm krijgen, dus.. Nooit veranderd.” 

Zhao heeft zich door de dokters nooit gediscrimineerd gevoeld, wel door het gewone volk. Dit 

gebeurt eerder door jongeren en oudere mensen. Zo tussen 30 en 50 jaar is dat wel minder. 

“Ik herinner mij nog heel erg. Hij was toen nog heel jong. We waren in Delhaize inkopen gaan 

doen en toen kwamen we twee jongere mensen tegen die werkten voor de Coca-Cola en ze 

zeiden: “Heb je dat kind gezien, die heeft maar vier vingers.”.  

 

4.1.12 Safia 
 

Zoon Hiwa (10) heeft hartproblemen en Downsyndroom. 

Na de oorlog in Irak in 1991, was er veel misvorming bij kinderen, veel kanker en veel problemen.   
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“Wij hebben twee kinderen op die tijd en wij hebben beslist  geen kinderen meer. Want wij 

hebben getwijfeld misschien wij hebben nog een, kindje met beperking. Op 2000 ik voelde dat 

ik weer zwanger was en ik was ook, ik voelde me niet gerust he. Misschien was het kind  niet 

normaal.” 

Na vier maanden vertelde Safia de dokter dat ze twijfelde. De dokter zei dat het oké was. Maar 

omdat Irak onder het Embargo was, waren de instrumenten niet goed. Na zes maanden zei een 

andere dokter ook dat kindje normaal was. Ze twijfelde toch nog. 

“Maar na 1 maand dat hij geboren, ik wist dat hij Downsyndroom was. Ik merkte niks. Maar 

mijn man kende het wel, de dokter… Maar hij vertelde het mij niet. Hij wist het wel. Hij 

vertelde dat ik misschien in shock zou zijn.” 

Voor Safia komt de beperking misschien 60% door de oorlog. Want na de oorlog zijn er veel kinderen 

geboren met problemen, ook soldaten met beperkingen. Daarvoor hebben ze dat niet zoveel gezien. 

“In het begin dacht ik dat is erfelijk. Ik vraagde aan sommigen van mijn familie of de familie 

van mijn man. Maar niemand heeft zo. Maar later wij hebben een onderzoek voor die 

chromosonen en het was niet erfelijk. Of ja, sommige dokters zeg omdat ik was 43 wanneer ik 

zwanger was, dus ik ben een beetje oud, dat was zo. Ja niemand weet waarom.” 

Ze had wel al gehoord van het Downsyndroom, een neef had dit. Na twee, drie weken kon Safia 

accepteren dat Hiwa Downsyndroom heeft. “Nee, dat was, drie, twee weken ofzo. Ik word zo ziek he. 

Ook hij was in het ziekenhuis en het ziekenhuis was niet proper. En ik was, ja, goed zo ziek. “ 

 “Ja, nadat ik wist dat hij een Downsyndroom is, ik was in shock. Dat was voor mij, voor mij 

was dat zo. Maar nadien dat ik zeg, okee, dat is van Allah, ik kan niet veranderen eh. Echt 

gerust en het accepteren. Maar ik was bezig met zijn hart, niet met zijn Downsyndroom. Of 

misschien wou ik het vergeten dat hij een Downsyndroom is, ik wil zoeken voor die 

hartproblemen om een oplossing te vinden. Ik weet het niet.” 

Haar geloof heeft haar hierbij geholpen. “Die geloof, Islamgeloof  vraagt alles goed in de wereld. “.  

“Ik geloof dat Allah me hem heeft gegeven en ik moet het accepteren. Dat is geloof, ik wil 

accepteren wat Allah mij.. Weinig of groot, dat is zo. Dus hij is, altijd ik zeg hij is een cadeau 

van hem. Misschien anderen denken niet dan ik dacht, maar dat is mijn eigen ding. (…) Ik blijf 

zorgen voor hem. Veel mensen vragen naar mij of hij mag naar een internaat (…) Maar ik zeg 

nee. Als ik zeg dat hij is een cadeau van God, hij blijft dat.” 

De acceptatie gebeurde vooral dankzij zichzelf. Maar wat anderen zeiden was ook een geuststelling.  

 “Denk ik, dat is van mij zelf. De anderen zeggen, okee, we hebben een zeg in onze land dat 

als je een gehandicapt mens, dat ze … De mens, de gehandicapte mens of kindje of man gaat, 

hij gaat naar paradijs pakken. De andere zeggen voor mij. Dus dat was ook gerust voor mij. “ 

Sommige van de familieleden waren verdrietig, anderen waren meer van doorgaan en het geloof. 

Haar vier zussen hebben haar gesteund. 
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Op straat in Irak zag je het niet veel. Een vrouw of een meisje met zo’n problemen (psychische), laten 

ze niet op straat. Ze zijn bang  dat ze verkracht gaat worden. Dat is een taboe in de cultuur. Mannen 

mogen dat, maar vrouwen niet. Bij mensen met een (aangeboren) fysieke beperking is dit anders, 

daarvoor hebben de mensen een sympathiek gevoel. Er is een verschil tussen mentale en fysieke 

beperking.  

“Dat is van de cultuur, denk ik. Zij willen niet dat andere mensen weten dat zij hebben een 

Downsyndroom of een gehandicapte mens. De mensen denken dat iedereen of andere 

mensen weten dat de familie een Downsyndroom of een gehandicapt mens heeft, ja ik weet 

niet. Bijvoorbeeld als ze meisjes in de familie hebben, niemand gaat hun vragen om te 

trouwen. Misschien he. Ik was ook. Ik denk van andere kinderen ook he.” 

“Zeker de mensen met psychiatrische problemen zijn echt taboe voor de familie he. Echt 

taboe. En er is een woordje voor die mensen, die zijn “majnoon”, dat is gek. Die woordje  

majnoon is van gin, van gini, he, devil. Ik hou niet van dat woordje.” 

Voordat Hiwa was geboren dacht Safia over handicap: “Ja, dat is van God, van Allah. Niemand kan 

het veranderen he.”Mensen met een beperking zijn normale mensen, maar met sommige 

problemen. Ze had zelf een broer met een psychiatrisch probleem. 

“Dat was na de oorlog. Hij heeft veel dode mensen gezien. En tot nu heeft hij geen 

problemen. Alleen heeft hij medicijnen gepakt. Maar anders hij is niet normaal. Dus ik heb 

sommige mensen zo gezien, maar niet zo veel. Of flippen op straat, roepen dat soldaten 

komen, meestal soldaten na de oorlog. Zij dragen geen propere kledij” 

Soms was Safia er bang van. “Soms, was ik bang. Als een mens is niet normaal. Veel mensen zijn er 

bang van.”  

In België heeft Safia nog nooit iemand negatief zien kijken in de negen jaar dat ze hier is. “Al de 

mensen die ik hier ken in België, zij zijn zo echt goed voor mij en mijn kind. Echt.” Mensen kijken 

sympathiek naar kinderen met een beperking. Ze ziet dat in hun ogen van sommige mensen. Ze heeft 

maar één keer of twee keer negatieve reacties op straat gezien. Een keer werd een meisje boos op 

de bus omdat Hiwa aan haar kleren trok. Ze neemt Hiwa wel niet veel mee naar de supermarkt of op 

de bus, want hij pakt dan dingen.  

 “Misschien zijn meer educatief, de mensen hier. Of zij weten dat wel. (…) Ik weet niet, dat is 

van jullie cultuur he. “ 

Safia vindt dat mensen hier meer denken zoals zij. Ze dacht ook al zo voor ze naar hier kwam. Ze 

weet niet of haar idee is veranderd. Vooral haar geloof is streng. Ze denkt wel dat ze meer nadenkt 

daarover omdat ze vanuit een ander land komt. Als iemand uit Irak zou komen en hij ziet de anderen 

op straat, gaan de ideeën zeker veranderen. Maar het duurt lang. Hoe lang het duurt, hangt af van de 

persoon zelf, van geloof, studeren. Meestal zijn mensen die hoger gestudeerd hebben meer positief 

dan anderen. 

“Dus ik ben ik hier, ik zeg ik ben blij dat mensen respecteren de mensen he. Meer respecteren 

de mensen. Dus ik ben heel blij dat de mensen geloven als ik. Weet je wel. Misschien een 

andere manier maar zij geloven wel als ik. “ 
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Wat Belgen nog zouden kunnen leren van mensen uit Irak, is het geloof. “Wat ik heb gehoord van 

andere families, zij willen de sterkte van mij denk ik. Zij vragen: “Waarom ben jij zo?” Ik zeg, dat is 

van geloof. Misschien dat gaat een beetje hoger.”  Want de mensen die zij kent die gehandicapte 

mensen accepteren zijn meestal echte moslims. “Ik zie het dat de mensen die accepteren de 

gehandicapte mensen of zijn sympathiek met hen, dat is meestal ze zijn met hun geloof. Echt geloof. 

Maar anders ze zijn niet echt echt moslim.” 

 

4.2 Verhalen over de hulpverlening 
 

4.2.1 Lindita en Altin  
 

De hulpverlening is hier beter dan in Albanië. Het is daar nu wel beter dan vroeger, het begint. De 

reden is omdat de economie hier beter is. 

Lindita is boos op de gynaecoloog. De gynaecoloog wilde namelijk gedurende de zwangerschap 

slechts drie, vier keer een echografie doen en heeft geen triple test gedaan. De gynaecoloog heeft 

ook geen verdere uitleg over het Syndroom van Down gegeven.  

“Ja ja. En die gynaecoloog heeft die onderzoeken allemaal zo gewoon, snel snel, rap rap en 

dan ist gedaan. (…)Mijn man en ik hebben veel gedacht bij die gynaecoloog: “Wat moeten we 

nu doen?”. En met die gynaecoloog zijn we zo boos geweest, we hebben zelfs de rechter 

overwogen.”  

Daarnaast kwam er een tijd een thuisbegeleidingsdienst; hierover was Lindita niet tevreden. 

“Er was alleen van de T. een begeleidster bij mij. Ik ben met haar gestopt, dat was niet zo een 

goede ervaring. Ze kwam alleen bij mij op bezoek, maar niks, maar ze wist niks over het 

Syndroom van Down. Ze kwam hier, bracht speelgoed voor mijn kinderen en dat was genoeg. 

Maar waarom moet ik betalen voor haar? Ik betaalde voor haar, voor niks.”  

Lindita heeft zelf informatie gezocht op het internet over het Syndroom van Down, niemand gaf haar 

deze namelijk. Lindita krijgt de volgende steun:  

“Ik heb vorig jaar hulp gezocht bij het CLB. Ik heb gebeld voor een afspraak te maken. Maar 

ze hebben me gezegd dat ze me na twee maanden gaan bellen voor een afspraak. Maar dat 

is niet gebeurd. Zij hebben mij na vier maanden gebeld. Ze hebben niet concreet hulp voor 

mij. Ik weet dat het CLB moet kijken of het kindje naar een gewone school mag of een 

centrum of.. Ik weet niet wat ik met het kindje moet doen en daarvoor heb ik hulp nodig.” 

Momenteel gaat Vera vier dagen per week naar het revalidatiecentrum. Lindita vindt het daar 

“goed”, is tevreden met het personeel, maar alleen vindt ze dat de leefgroepen niet goed verdeeld 

zijn. “Zij is een groep ja, waar de kinderen zwakker zijn dan… Ze leert niks van die kinderen (…) Maar 

ik zou voor haar willen enkele kinderen zwakker en hoger misschien of hetzelfde niveau.” (Lindita 

i.a.v. Altin) 

Lindita geeft dan ook aan dat ze het moeilijk vindt om te weten waar ze naar toe kan gaan voor hulp 

en het moeilijk was voor haar om te weten waar ze moet beginnen. Nog altijd heeft ze hier hulp bij 
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nodig. Het gegeven dat ze uit een ander land komt, maakt het volgens haar nog moeilijker. Soms 

vindt ze het ook moeilijk dat de mensen hier Vlaming zijn, soms niet. Lindita heeft nog nooit gebruik 

gemaakt van een tolk, omdat ze goed kan verstaan. 

“Ik denk het, soms, meestal. Ik weet niet wat de regels zijn, waar kan ik gaan. Mensen van 

hier, dat is hun land, zij praten goed de taal, dat is positief voor hen. En zij hebben buren en 

vrienden die raad geven. Maar ik krijg niks, ik heb alleen de kinesist.”  

4.2.2 Elisabeth 
 

Aangezien ze Zweden in 1988 heeft verlaten, weet Elisabeth niet meer precies hoe de hulpverlening 

daar nu is. Wel hoor ze van familie hoe de toestand daar is. In Zweden is er een verschil tussen de 

provincies qua hulpverlening. Vroeger was de hulpverlening daar nummer één, maar met alle 

bezuinigingen is dit minder. In Zweden waren eerst grote instellingen. In 1974 begon zij te werken 

met zieke kinderen; enige jaren later kregen ze plots veel kinderen met een beperking die ziek 

waren, want zij waren plots van de instellingen naar huis gestuurd. De ouders konden hen niet 

verzorgen, omdat ze er geen opleiding voor hadden gekregen. Daarna gingen de kinderen dan weer 

naar een instelling. Maar dan heeft men kleine wooneenheden begonnen, kleine familiehuizen. Dus 

dan was het beter, das was rond 1985. Maar dat was vreselijk voor de ouders; ze denkt nu wel meer 

aan kinderen en jongeren die een heel zware beperking hebben, die niet kunnen spreken,niet 

kunnen bewegen. Andere kinderen, zoals Lena bijvoorbeeld, die blijven zo lang mogelijk thuis. Maar 

zo is het wel overal, eigenlijk; zolang dat kan. 

Elisabeth heeft geen idee of er speciaal onderwijs is in Zweden, meestal zitten de kinderen met 

assistenten in een gewone klas. Kinderen zoals Lena, zitten dat in een kleine klas op de gewone 

school, misschien wel zonder gewone kinderen. Zelfs tijdens Elisabeths stage in 1972 zaten er al 

kinderen met een beperking in een gewone klas. Hier noemen ze dat rugzak. 

Wanneer Lena werd geboren in Duitsland heeft heel lang geduurd voor ze geloofd werd, de 

kinderarts zei steeds “Nee nee, dat is geen probleem”, ook niet toen Elizabeth zag dat Lena absences 

had. Ze is dan van kinderarts gewisseld naar een gewone arts, de bedrijfarts van haar man. Die 

stuurde haar meteen naar de neuroloog. En dan heeft ze hulp gekregen. Maar het duurde lang voor 

ze iets konden zien op de EEG. 

“Zonder die ervaring, omdat ik weet, hadden wij in Zweden gewoond, dat had ik één van mijn 

artsen, collega’s gezien voor de eerste morgen daar na. En dan had ik altijd over alles kunnen 

praten. Want zij kenden ook mij.” 

In Zweden ga je naar het ziekenhuis om een kind te krijgen. En de morgen na de geboorte wordt het 

kind meteen onderzocht door een kinderarts. Als je een beperking bij een kind vaststelt, wordt het 

kind aangemeld en dan zit het in het systeem. Wat je in Zuid-Duitlsand hebt is, je moet naar de arts 

als je vijf bent, voor deschool begint. En dan moeten bepaalde dingen onderzocht worden; zij 

moeten bepaalde dingen doen, de kinderen. En daar zie je ook een paar problemen. Dat is laat, heel 

laat. 

De hulpverlening in Oost-Duitsland, waar ze later heen verhuisden, was veel beter. Voor de muur 

naar beneden ging, had de staat daar de totale controle over de kinderen. Alles was dus opgebouwd 
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voor werkende ouders met kinderen. Daar moet je dan een sociaal-pedagogisch centrum waar alles 

wordt onderzocht. Dan stuurt men een bericht naar de schooladministratie en daar werd bepaald 

waar het kind komt. 

“En dan beginnen zij het eerste jaar precies als een doorsnee-kind. Dat was fantastisch. En 

eerst had zij daar in een geïntegreerde dagopvang gezeten, dat waren twee kinderen per 

groep met een beperking en één extra begeleider en minder van kinderen in de groep.”   

Voor haar zoon was dat echter minder goed, de kinderen in zijn klas waren zonder controle, omdat 

de ouders plots hun kinderen zelf moesten opvoeden en niet wisten hoe dat moest. 

In Nederland was het moeilijk. Voor een arts dat hadden ze aan een vriendin gevraagd, maar die nam 

geen patiënten meer aan. Toen heeft die iemand anders gerecommandeerd: “Dat was slecht, dat 

was heel slecht”. Maar je weet het niet, want de mensen van de relocation (van het bedrijf van haar 

man) schrijven enkel namen en telefoonnummer op een papier, verder niks. Dus ze hebben de 

tweede gebeld. De huisarts waar Elisabeth bij ging wilde nooit verwijzingen geven, en in Nederland is 

dat nodig om naar een specialist te kunnen. “Maar ik heb geluk met de neuroloog, die heb ik meteen 

gekregen van de huisarts, een verwijzing. Maar dat was het enige dat hij zo meteen, spontaan”. Als 

ze werd verwezen, werd Elizabeth verkeerd verwezen. Elisabeth wilde dan ook niet veel naar deze 

dokter gaan. “Iedere arts zegt: “Zo lang zonder controle, dat kan niet”. “Maar ik krijg geen verwijzing. 

“ Omdat je zo onzeker bent over hoe je je kan gedragen en ook de taal, dan zit je daar van.”. Nu is het 

daar beter, nu zitten alle artsen samen in een gebouw en kan je kiezen welke arts. 

Lena gaat in België naar school. “Het was gemakkelijker, ik ben blij dat zij daar op school is gekomen, 

want hier zou er niks zijn. Ze krijgt logopedie op de school, hier was geen logopedie.” In het begin was 

het de bedoeling dat ze in Gent zouden wonen. “Want we hebben zo gedacht, daar is heel veel voor 

Lena”. Omwille van belastingproblemen kon dat niet. Elisabeth weet niet meer hoe het gebeurd is, 

maar de persoon van de relocation, een directeur van een school of iemand van het CLB had dan een 

school voor Lena gevonden, één in Nederland en één in België.  

“In Nederland zeiden ze: “We zijn niet zeker dat we haar willen”. Je gaat niet terug. “Dan 

moeten wij eerst haar zien en dan bepalen wij of we haar nemen”. Rare mensen. Dus dan 

hebben wij België, en dat was daar gewoon aanmelden. En we waren te laat eigenlijk voor 

het aanmelden en ja, daar heb je een heel team met mensen die je kunnen helpen.” 

“En in België is er ook een CLB-arts die één keer per jaar komt om alle kinderen te bekijken, 

met bloeddruk en gewicht, dan krijg je alles. En als er iets is, dan staat er op het papier, 

“Mevrouw, naar daar om dat te controleren.”” 

Toen Elisabeth dacht dat Lena autisme had, belde ze naar school en dan hadden ze meteen een 

gesprek. Dan konden ze naar de kinderpsychiater om te laten testen. In Belgë was er geen wachtlijst, 

In Nederland waren er lange wachtlijsten. Aan de Belgische hulpverlening vindt ze niks slecht. “Nee, 

maar buiten Zweden is het echt zo dat België heeft de beste. Maar daar heb ik geen artsen ontmoet 

in België. Oost-Duitsland, België en Zweden. In Duitsland is het een verschil en ik heb ik het gevoel dat 

dat in Zweden ook is”.  

De taal was heel moeilijk. In Zweden had je een vertaler. Wanneer Elisabeth op de 

prematuurafdeling werkte, moet je altijd naar een tolk bellen voor iedereen die de taal niet kent.  
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Elisabeth heeft geen Duits geleerd, enkel Frans en Engels en dat kon men niet zo goed in Duitsland. 

En je hebt zelf de woorden niet over dit soort van dingen.” Als je iets wil, een aanvraag voor dit of 

dat, dat kan je niet doen. Dan moet je met de woordenboek zitten. Maar dat is beter en beter met de 

jaren. “ Taal is het eerste probleem. “Je weet niet wat het heet, dus je kan niet zelfstandig in de 

telefoonboek” 

“Ik denk eigenlijk ieder land, als je komt van een land, dan heb je een bepaald, je leeft op een 

bepaalde manier in dat land of in dat land. En als je van land verandert, dan weet je ook niet: 

“Kan ik iets meer druk op deze huisarts doen of kan ik niet?” Ik was bang van de huisarts 

omdat hij zo:…. In Zweden zeg je “Jij” tegen iedereen, ook tegen professor. Je krijgt een ander 

contact. Dan moet je je zo omstellen; Je weet niet: “Mag ik iets zeggen of niet?” Ik denk dat 

is het tweede probleem.” 

“Eigenlijk hebben die mensen meer nodig dan ik, met een opleiding, die van een Europees 

land komt en eigenlijk met een goed sociaal niveau, maar die mensen uit Kenia of 

Afghanistan of ja, je moet echt er meer aan denken dat zij hebben een andere manier. Ja, dat 

is het manier. Ik weet niet hoe ik moet doen” 

Terecht komen in de hulpverlening is een vreemd land is niet makkelijk. Zeker met een kind met een 

beperking. “Je hebt geen idee, je weet niks. Als je niemand kent met een kind met een beperking hier.        

Dan heb je niemand te vragen. Vandaag wel, maar dat is opgebouwd de laatste tien jaar.” 

“Dat heb je niet, ook niet met een kind met een beperking, die ook bang is, omdat je zit in een 

nieuw land. Het is heel veel extra. Dan kan ze niet slapen, dan krijgt ze meer van epileptische 

aanvallen. Als je zo verhuist dat is niet gemakkelijk voor kinderen en zeker niet voor kinderen 

met een beperking.” 

“Opvang mis je overal in de verschillende landen. Je hebt je familie niet mee. Geen moeder of 

zus of broertjes. De normale, je gaat logeren bij de neven. Dat alles is niet daar.” 

Via een buurvrouw met een dochter met een beperking kreeg ze het telefoonnummer van een 

sociaal pedagogisch centrum. 

“Maar voor ik kon bellen naar dat centrum, kwam er iemand op de deur van dat centrum. Da 

had mijn buurvrouw gebeld meteen. En informatie en ze vertelde wat me moeten doen en (…) 

Als er iets is dan bel je. M. heten ze nu. Dat is voor iedereen met een probleempje. Ook 

gewone, maar misschien lichamelijke beperkingen. En ze helpen jullie met aanvragen en 

vanalles. (…)En dan heb ik assistente van M. die mee gaat als er is iets te doen. Weetje, als je 

informatie krijgt, of iets zegt, in het begin als je een taal leert, je begrijpt het heel goed als je 

informatie geeft. Maar teruggeven naar een anderen, je zou het niet kunnen verder. En dan is 

het goed iemand mee te hebben die alles opslaat en dan kan je met die mens later nog een 

keer praten”.  

4.2.3 Diana 
 

Tsjetsjenië is niet echt arm, er zijn ook veel rijke mensen. Ze zijn alleen niet goed georganiseerd. 

Vroeger waren er goede dokters. Na de oorlog ging iedereen die problemen had naar andere landen. 
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De nieuwe president probeert dit wel te veranderen, maar één man alleen kan dat niet. “Ik ben bang 

dat we daar gaan. Niet omdat ze gehandicapt is, maar als er iets gebeurt, dan voor ziekenhuizen.” 

In België is het beter. “Want je krijgt werk, je krijgt uitkering ofzo voor handicap, je krijgt op alle 

manieren steun. (…) In België vind ik dat goed aangepast he, voor handicaps, voor alle dingen. “ 

Diana wilde terug naar Tsjetsjenië gaan, omdat ze hier geen papieren kregen. Omdat de dokter zei 

dat Elina daar geen kans maakte, zijn ze gebleven en hebben op haar naam papieren ingediend. Ze is 

nu blij dat ze met zo een kindje hier woont, ook voor de jongens, ze zijn het hier nu gewoon. “Ja, ik 

dacht nooit op het slechte. Ja, ik dacht altijd dat het goed zou komen, dat ze in goede handen was. Ik 

was zelf in rust, ze is in goede handen, goede apparatuur, goede dokters. “ 

Als je nieuw bent is het wel soms moeilijk. “Je bent in België een paar maanden en ja, je kan niet 

echt.. Geen familie, niemand hier, of gewoon vrienden, ja vrienden dat je hier gemaakt hebt. “ 

 “Je moet aanpassen he. Dat is echt moeilijk als je naar een ander land komt. En je moet, ja, je 

moet alles opnieuw leren. Jouw diploma telt niet, je moet dan zoveel boel dinges doen. Maar 

als je iemand als Elina, een gehandicapt iemand thuis hebt, je moet meer voor haar zorgen en 

je hebt geen tijd voor iets anders. “ 

Diana maakte gebruik van tolken, dit pas nadat de dokter dit aan het asielcentrum had gevraagd. Als 

zij het vroeg, kreeg ze geen tolk. “Het is tussen dood en leven, je moet het echt goed begrijpen, goed 

uitleg krijgen van de dokters. Misschien hebben ze vragen voor mij, maar ik kan dat niet goed 

beantwoorden he. “ 

“Weet je wat, tot vorig jaar wist ik echt niet goed welke diagnose ze had. Ik heb alle verslagen 

uitgelezen, heb probreren vertalen naar Russisch of Tsjetsjeens, maar dat lukt mij niet met 

alles. Dat zijn ook zo Latijnse woorden bij. (…) Ik heb dan iemand gevraagd die echt de uitleg 

kan doen voor mij. In het ziekenhuis, ja, ken je S.?, voor zo de kindjes met een handicap doen 

ze iets, ik kan het ook niet uitleggen, maar zo de verpleegster van Sepra heeft alles uitgelegd 

van zo en dan zo en ja ik zei: “Nu weet ik dat.”.” 

Op het vlak van hulpverlening werd alles geregeld via de dokter en het ziekenhuis. Ze zeiden naar 

welke dokter ze moest gaan en belden naar het asielcentrum om te verwittigen waar zij moest gaan. 

“Want soms in het asielcentrum, als ik zeg: “Ik moet naar die dokter gaan.” enzo, en ze 

zeggen: “Ah nee, je bent misschien verkeerd.’ afzo, maar dan laat ik de dokter bellen. Maar 

alles gebeurt in UZ altijd he, in één ziekenhuis, alle dokters in één ziekenhuis, dat is 

gemakkelijk. “ 

De school is gevonden door het asielcentrum. Dat moest van de dokters, dus ook weer de dokters. Ze 

hebben een nummer van een school gekregen en iemand van de school is dan naar het asielcentrum 

gekomen. Ze gaat nog steeds naar dezelfde school, ook nadat ze verhuisd zijn. Ze moet vroeg 

vertrekken en is laat thuis, dat is moeilijk voor haar. Maar de scholen hier in de buurt, waren niet 

echt goed. Daar is minder therapie en de kindjes moeten de straat oversteken om te gaan eten. 

Diana is heel tevreden over de hulpverlening. Vroeger werden afspraken voor haar geregeld, ze kon 

altijd contact opnemen met S. als ze papieren nodig had. Diana vond het moeilijk om te weten waar 
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ze naar toe kon gaan, maar ze kreeg altijd uitleg van de mensen wat ze moest doen en waar. Ze heeft 

wel geleerd toen ze uit haar land vertrok dat ze soms twee of drie keer op dezelfde deur moet gaan 

kloppen om iets te krijgen. Het is goed dat Elina hier geboren is. Ze spreekt geen Nederlands en toch 

vindt ze dat ze het goed hebben gedaan, ze zouden niet meer kunnen doen.  

Het asielcentrum heeft wel nooit zo goed geholpen, ook niet bij de reguralisatie. Omdat de dokter 

een briefje schreef dat ze voor Elina’s gezondheid ergens andere moesten gaan wonen, buiten het 

asielcentrum, kregen ze toestemming. Het heeft bijna twee jaar geduurd voor ze een huis kregen, ze 

moesten hard vechten.  

 

4.2.4 Nourredine 
 

Wanneer Nourredine het ongeluk kreeg, lag hij in het begin in het ziekenhuis. Dan heeft hij een jaar 

revalidatie gehad en vooral hulp van de familie gekregen. Nu heeft hij een PAB-budget en kan hij 

gebruik maken van een PAB-assistent. Voor dit laatste is hij erg dankbaar, hij heeft lang op de 

wachtlijst gestaan. Hij heeft dit vooral zelf moeten zoeken. “Je moet dat zelf zoeken allemaal, ze 

komen u dat niet vertellen he, spijtig genoeg niet. (…) Maar je kunt wel geïnformeerd geraken op één 

of andere manier, maar je moet dat wel zelf het initiatief nemen.” 

België staat nog ver van toegankelijkheid. Op dat vlak is er nog veel werk. Dit is raar omdat ze al zo 

lang bezig zijn. In Barcelona is alles veel toegankelijker, terwijl die nog maar pas begonnen zijn. Kenia 

is een ramp, Barcelona en Nederland zijn beter. Frankrijk is, denkt hij, op hetzelfde niveau; Parijs is 

wel een ramp. “Alle, het is niet dat België superslecht is, maar als het in Spanje kan, kan het hier ook 

in principe.” 

“Maar het is ook omdat je erover nadenkt, omdat je ermee bezig bent dat het u opvalt. 

Anders zou ik dat inderdaad niet opmerken. Ik kan die mensen dat ook niet kwalijk nemen dat 

ze daar niet aan denken.”  

Toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking is hetzelfde, daar moet alles heel 

duidelijk voor zijn. Wat dat betreft zijn ze toch al verbeterd, daar werken ze wel aan. Maar 

toegankelijkheid dat gaat inderdaad meer over mensen met een fysieke beperking; qua 

toegankelijkheid vragen zij het meest. 

De hulpverlening in Marokko stelt niet veel voor. Zelfs niet van tegemoetkomingen. 

Revalidatiecentra zijn ze wel, maar die zijn duur en de mensen moeten die zelf betalen. 

“Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik dat in België tegengekomen ben en niet in Marokko. Zeker. 

Want Marokko, ik zou niet weten. Die staan echt nergens wat dat betreft. Ze denken er wel 

aan ze, hellende vlakken voor rolstoelen. Ze proberen dat wel te doen, aangepaste parkingen 

voor handicap ofzo , of dat ze voorzien dat de stoepen lager zijn. Dat begint wel, precies een 

beetje beter dan hier op sommige vlakken. Ze helpen toch een beetje beter dan hier.  Nog niet 

beter dan hier, maar snapte wat ik wil zeggen. Ze gaan vooruit, wat dat betreft. Maar wat 

hulpverleing betreft, staan ze nog nergens. Toegankelijkheid zijn ze mee bezig, maar 

hulpverlening. “ 

De hulpverlening is Marokko is enerzijds minder omdat Marokko nog een ontwikkelingsland is.  
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“En anderzijds ook, mensen in Marokko zijn nog altijd heel familiaal. En dat wordt nog altijd 

door de familie gedaan. En dat heeft er ook mee te maken he, dat ze minder de stap gaan 

zetten om dat te commercialiseren. Want hier is het helemaal niet familiaal he, je moet eerlijk 

zijn. Dat wordt nogal veel gedaan door de familie daar. Hier zie je dat ook soms ze, mensen 

die beter zouden zijn door hulp van buitenaf. Dat er maar één iemand is die die mens helpt 

ofzo, maar blijft helpen. Maar die snappen dat niet, omdat dat echt familiaal is, ze dat 

familiaal willen behouden. “ 

In Marokko zijn er ook alternatieve geneeswijzen. Er zijn er veel die er in geloven. Er is echt van alles, 

je kunt het zo zot niet bedenken of het bestaat daar. Maar voor handicap is dat niet van tel. Deze 

worden dan allemaal eens uitgeprobeerd, maar dan beseffen ze toch dat het niet werkt. Nourredine 

geloof wel in “Djinns”.  Hij is er eens met in contact gekomen, niet zelf, maar bij iemand die hij kent. 

Dat is niet hetzelfde als een psychose, want mensen met een psychose hebben een psychose. 

“Eigenlijk is dat echt bezeten zijn, maar niet echt door Satan. Als moslim geloven wij dat er 

twee creaties zijn, de mensen en de Djinns. (…)”. Je kan je dat niet voorstellen. Vroeger dacht 

ik ook:”Komaan, zever eens niet.”. Maar als je dat dan ziet, is dat toch echt scary. Je moet dat 

echt meemaken. (…) Misschien denk je nu van mij: “die mens heeft hier een psychose, die 

mankeert iets psychisch.(lacht)” 

“Toen ik mijn nek gebroken had, was dat ook, ik was het eerste jaar naar Marokko gegaan en 

ik moest bij een vrouw gaan. En die vrouw werkt ook met Djinns. (…) Die wist direct wat er 

was gebeurd, alles gewoon, gewoon van mij te zien. Maar het was 200 km verder, niemand 

kende die plaats, niemand wist dat we er naar toe gingen.” 

 

4.2.5 Mounir 
 

De hulpverlening in Kosovo is slecht, ook door de armoede. Nu is het wel anders, omdat er meer 

controle is van Albanië. In Kosovo konden ze Kahil niet helpen, dit wilden ze niet. Er waren alleen 

privé-ziekenhuizen en deze kosten heel veel geld. Men zei daar: “Ga naar Amerika als je denkt dat 

het daar beter is.”. 

In België verbleef het gezin eerst in een speciaal asielcentrum voor gezondheidsproblemen. Er was 

een moeilijke strijd voor verblijfspapieren. Kahil kwam op zeven-jarige leeftijd aan in België. Dit is te 

laat voor een cochleair implantaat. Het is heel moeilijk hier je weg te vinden. De taal maakt het 

moeilijk, het is moeilijk om te weten waar je naartoe moet. Ook was er geen geld voor verplaatsing, 

daarom hingen ze af van de hulp van vrijwilligers van het vluchtelingenonthaal. 

 

4.2.6 Serdzana 
 

Toen ze in België kwamen was de broer van de vader hier al. Deze broer kreeg hulp en daardoor 

kregen zij ook die hulp, dat was makkelijker zo. De broer van de vader ging ook vaak mee naar 

dokters enz. om te tolken. Kahil is via het asielcentrum bij de school gekomen. Hij werd direct 

aangenomen en heeft daar gebarentaal geleerd. Daarvoor was praten met hem moeilijker. Ze 

maakten vooral gebruik van wijzen. Hij  gaat nog steeds daar naar school. Kahil zit op internaat, hij 
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blijft de hele week en komt in het weekend naar huis. Na het incident met de treinreis, wat een test 

was om elke dag naar huis te komen, blijft Kahil vijf dagen per week op het internaat.  

Kahil heeft in België een paar operaties gehad. Dat was wel moeilijk, daarna moet er opgepast 

worden met water. Mama waste zijn hoofd dan, maar niet opzij aan de oren. Het is goed dat Kahil 

hier in België woont, er is veel meer hulp. 

 

4.2.7 Behar 
 

In Macedonië kreeg Behar enkel een operatie. Toen ging de dokter dood en heeft hij nooit meer een 

andere dokter gevonden. Hij heeft in verscheidene landen gezocht. “They say  sorry, we can not help 

you. Leave Macedonia. Go Europe. Ask for help.” 

In Macedonië ging Behar naar een normale school. Hij gebruikt iets anders om te lopen, geen 

rolstoel. Hij had veel vrienden op school. “If I’m friendly with somebody they help me. If I’m not 

friendly, how can they help me?” 

Voor Behar was het moeilijk om in Macedonië te leven. Hij kreeg  slechts €49/maand van de staat.  

 “Macedonia before was nationalism country. And is now. The government, it’s like 

communism. There’s a lot of corruption, maybe 60%.They are I can call nazi-people. They not 

respect people, handicap people. I’m not get job never. They not help me with house, car. I 

live like house with rent, one month there, one month there.. And also I have documents from 

Macedonia, I was asked to help with money. But they refused to give me money and… This is 

my life.” 

Behar denkt dat het in België anders is. “No, here it’s different. Normal is different, it’s not 

Macedonia, it’s Belgium. “ “I choose Belgium because it’s a humanity country. It’s a nice country with 

nice people. “ Het komt mede omdat België rijker is.  

Hij heeft niet veel ervaring met de hulpverlening hier. “But the assistant here, she said: “I called the 

doctor and they said, it’s better when he’s him house.” But it’s not, I not believe it’s true.” 

Behar vindt het moeilijk om als nieuwkomer te weten waar hij naartoe kan gaan. Hij ondervindt geen 

problemen met de taal. Hij begrijpt Nederlands en kan goed Engels. 

“It’s too hard. For example, I know here I have rights and I don’t know…(…) For some things I 

know where to go, but for some things..  (..) I ask them but they say: “No, we don’t know 

nothing.” Until today I’m in this centre. I ask many questions about medical, about 

organisation help. I know handicap caritas is standard. But for something else our 

government can help me like this, with house, handicap house, with financially help. My 

daughter is born here and I don’t get nothing help from the government. (…) If I know 

example one way the Belgian Government can help because I’m handicap family, then I go 

there and I say, I will leave the centre, find me help.” 

 

4.2.8 Zeinap 
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Tjestjenië werd in de oorlog volledig verwoest, ook de klinieken. Hulp was toen onmogelijk. Veel 

kinderen met een beperking zijn nu slechter omwille van financiële problemen met operaties e.d. Nu 

is er gratis medicatie voor kinderen met een beperking, ook een pensioen en rolwagens. Dit is pas 

sinds de laatste twee jaar. In Tjestjenië is men nu pas alles aan het opbouwen. Het kost nog veel tijd 

om dit op punt te krijgen. De ziekenhuizen zijn niet te vergelijken. Er zijn nu ziekenhuizen gebouwd. 

Anzor kreeg twee operaties, 1 in Rusland en 1 in Oekraïne. De operatie in Rusland verliep niet goed, 

ook al was dit de beste kliniek (in Rusland). Het gezin hoorde dan van een heel goede chirurg in 

Oekraïne. Daar moesten ze meer betalen omdat ze buitenlander waren. De operatie in Oekraïne 

verliep ook niet 100% goed. 

Aangekomen in België kwam het gezin kwam bij het OCMW terecht. Ze hadden nog geen dokters 

hier en hadden nog medicatie uit het vaderland. Hier noemde de medicatie anders. Het was in het 

begin allemaal heel onduidelijk. Er werd wel gewerkt met een tolk via het OCMW. Anzor kreeg toen 

plots een onverwachte ziekteaanval. Via de huisarts werd Anzor dan opgenomen in het ziekenhuis. 

Daar werden meteen onderzoeken gedaan. Wat hierbij heel positief was, was dat er niet naar 

verzekeringen e.d. werd gevraagd. Het ging immers om mensen in nood. 

Het gezin kwam toen bij een OCMW in een kleine gemeente terecht. Ze waren de enige asielzoekers 

daar, er waren verder ook geen Russisch sprekenden. Dit was een beter centrum. Ze kwamen dan 

ook terecht bij een gewone school in de buurt. Het gezin werd door de school heel goed 

opgevangen. Ze werden echt opgenomen en begeleid. De school leefde met hen mee en was 

bezorgd. Zeinap bewondert deze mensen. Ze behandelden de kinderen alsof het hun eigen kind was, 

alsof het de enige kinderen waren en wilden zonder moeite alles doen. “Dit zijn geen gewone 

mensen, maar bijzondere mensen.”                                                                                

Op school is juf K. een hele grote hulp geweest. Ze was erg betrokken bij Anzor en leerde hem extra 

Nederlands. Ook vroeg ze bijvoorbeeld: “Hoe kan je Anzor in het Russisch dat vragen?”.  Deze school 

raadde hen extra onderzoeken voor Anzor aan bij de kinderneuroloog en artsen.                         

Ook was er een ergotherapeute die zelf voorstelde om Anzor op te volgen en mee te gaan naar 

dokters. De taal was immers nog steeds moeilijk en zij legde het dan uit in simpele woordenschat. De 

ergotherapeute ging zo ook mee naar nieuwe dokters.                                                  

Wanneer de eerste asielaanvraag werd afgewezen, kregen ze veel steun van de school. De 

lesgeefster van haar dochter begon te wenen toen ze die brief met dat nieuws vertaalde. Ze zijn in 

beroep gegaan. Alle leerkrachten zijn met een verzoek naar de burgemeester gegaan om het gezin 

hier te laten blijven.Een maatschappelijk werkster heeft hen toen uitgelegd hoe de procedure vaak 

werkt. Dat dit vaak eerst negatief is, maar vaak herroepen werd. Dit stelde het gezin gerust. Zeinap 

vindt dat ze veel geluk heeft met de mensen die ze ontmoet hebben. 

Anzor zit nu in het type 4 onderwijs. Het OCMW wilde eerst niet dat Anzor naar een BuSO-school 

ging, ook niet na de aanval en allerlei onderzoeken. Toen zij voorstelden om zelf de helft te betalen, 

vond het OCMW het goed. Sinds de asielaanvraag werd goedgekeurd, betalen ze alles  volledig zelf. 

Momenteel zijn er meningverschillen tussen de dokters over of Anzor geopereerd moet worden of 

net niet; dit is heel moeilijk voor de familie. 

Anzor voelt zicht thuis in België. Nederlands is voor hem zijn moedertaal. Hij houdt erg van muziek. 

Ook heeft hij hier leren zwemmen met 1 hand (hydrotherapie). Dit zou in Tjestsjenië niet gekund 

hebben. Er zijn daar geen zwembaden en geen leerkrachten die dat kunnen aanleren. Zeinap is blij 
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dat ze hier is met haar zoon. Hij voelt zich hier goed en heeft water en muziek. Hij heeft hier een 

beter leven , “want verder heeft hij niet veel pleziertjes”. 

 

4.2.9 Javad 
 

De Roma werden in Kosovo vaak overal geweigerd. Ze verzinnen altijd wel iets om de Roma buiten 

te jagen. Ook op scholen, die zeiden wat er allemaal niet goed was of maakten de ouders bang. 

Sommige Roma hebben vroeger nooit de schoolpoort gezien. Er waren ook scholen die echt moeite 

deden voor de Roma en schoolopbouwwerkers hadden. En er zijn ook afgestudeerde Roma. 

In Kosovo gaan kinderen met een handicap meestal dood. 

“Omdat gehandicapte kinderen die geboren waren, die moeten wel een tijdje in het 

ziekenhuis blijven. Daar hebben ze ook geen toegang. Omdat ze geen geld hebebn om te 

betalen. Omdat ze geen documenten hebben, geen verzekering. Veel kinderen zijn gestorven. 

Veel kinderen zijn ook opgegroeid. Eigenlijk die worden absoluut niet geholpen he.” 

Er waren wel instellingen voor mensen met een handicap in Kosovo, er werden brochures uitgedeeld 

op de markt daarover. Maar ook hier werden de Roma weggejaagd. 

Javad was van plan na de oorlog terug te gaan naar Kosovo. Hij werd wel gediscrimineerd en mocht 

niet op straat, maar hij had wel vrienden. Maar dan, aangezien hij in België was wou hij van de kans 

profiteren om zijn kinderen naar school te laten gaan.  Via de familie geraakte hij wegwijs hier in 

België en kwam hij bij het vluchtelingenonthaal terecht. Neefjes en kinderen van ooms  waren tolk.  

De school van Safaa is een goede school, goede mensen, de directeur is vriendelijk. Maar er zijn wat 

problemen hier en daar. Misschien is dat omdat ze in die school geen ervaring hebben met Roma-

kinderen of met zulke leerstof. Ze gaat nu nog een schooljaar, nog een kans om te zien. Als het niet 

gaat dan, dan moet hij haar in andere school inschrijven. 

Javad vindt de hulpverlening hier beter, 125%. Hij vindt het goed dat er direct iets wordt 

ondernomen om mensen te helpen. De mensen worden direct geïnformeerd, zelfs dingen waar de 

ouders eerst niet aan denken. In Duitsland zijn ze nog meer actief. Daar plaatsen ze implantaten 

totdat kinderen 13 zijn. In Italië echter, doen ze helemaal geen moeite om de Roma te bereiken. Als 

je je kind gaat aanmelden, ben je daar wel welkom, maar ze gaan niet naar de Roma toe.  

Of het hier moeilijker is voor nieuwkomers hangt af van de ervaring van de mensen. Sommige Roma 

hebben geen vertrouwen in de mensen. Ze willen hun kind niet naar een vreemde school laten gaan. 

Daarom moeten ze meer informatie krijgen voor hun kinderen worden ingeschreven in scholen 

Javad zou graag een documentaire maken over de Roma, zodat de Kayu meer over hen leren.  

“Ik vind dat er wel verbetering is over de Roma. Veel Belgen weten ze niet over Roma, 

sommige hebben ze bronnen, bijvoorbeeld ze willen niet weten van de Roma over de Roma. 

Ze willen van een kayu horen hoe dat de Roma zijn. Ok, dat is goed, ze leren toch iets van de 

Roma. Terwijl dat de Roma, ze weten niets over de Belgen.”  
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4.2.10 Jeton 
 

Jeton weet niet veel over de hulpverlening in Kosovo, want hij was pas negen jaar toen hij daar 

vertrok. Maar hij denkt dat het in Kosovo veel moeilijker zou zijn. Hij zou te laat zijn en er is geen 

mutualiteit. “Ik denk dat het daar in Kosovo zelf, nee nee, ik zou er echt niet voor gaan. Want dat is 

niet te vertrouwen. Ik ga mijn vertrouwen daar sowieso niet opleggen.” 

Jeton vindt het heel goed dat de kinderen in België meteen na de geboorte getest worden.  Hij heeft 

veel vertrouwen in de dokter die Bayram zal gaan opereren. 

“Ik heb die dokter zelf ontmoet. Ik voel dat het een heel goeie is en ik denk niet dat ze maar 

één keer iemand zo over de vloer heeft gehad. Ze doet het constant en zo wordt het steeds 

beter. Ik had dus het gevoel, ik ben verzekerd, ik kan mijn zoon laten opereren door haar.” 

Farah gaat naar een gewone school.  

“Ik heb het eigenlijk ondervonden met de juf samen zo gelijk met de andere kinderen met 

haar omgaat, dus ze is eigenlijk ook normaal. Ze doet gewoon alles samen met de kinderen. 

In het begin, de juffrouw, ze lette niet goed op haar, ook niet op haar apparaatjes enzo, dus 

dat was eigenlijk ook geen goede juffrouw. Dus ze speelde altijd samen met de andere 

kinderen en ze lette totaal niet op haar. Nu hoop ik dat ze een nieuwe juffrouw gaat krijgen, 

zodat ze toch wel wat meer aandacht krijgt, want de andere juffrouw was niet zo goed. Ze 

had altijd haar apparaatjes uit, ze stak die dan altijd in haar boekentas en die zaten dan ook 

open in haar boekentas gewoon.”  

Ze gaat van klasje veranderen, naar een speciaal klasje op het revalidatiecentrum en naar de normale 

school, zodat ze tussen de twee zit. “Dus ik hoop dat ze dan een oplossing zoeken zodat ze naar de 

normale school kan.” 

Jeton vindt niks moeilijk aan de hulpverlening. Qua taal zijn er geen problemen. Als hij iets niet 

begrijpt, vraagt hij het nog eens  en wordt alles duidelijk uitgelegd. Ze sturen voor de zekerheid altijd 

nog een brief thuis. Hij is nog nooit iemand tegengekomen die een beetje racistisch was. 

 

4.1.11 Zhao en Fei 
 

In Hong Kong is de hulpverlening ongeveer hetzelfde als hier, maar ze hebben minder subsidies, 

zoals verhoogde kinderbijslag. Zelf gewone kinderbijslag hebben ze niet of OCMW voor gehandicpen, 

dat is heel weinig. Subsidies van ginder krijgen ze niet.“Als je arm bent, word je gewoon armer.” 

Alternatieve geneewsijzen bestaan eigenlijk niet in Hong Kong. “Hier is het wel beter. In het 

algemeen. Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen.” 

In België was het moeilijk om de weg te vinden. “Ja, daar krijg je geen raad over. Zelfs verhoogde 

kinderbijslag, dat wist ik pas na een paar maanden van mijn kinderarts van “Ahja, daar moet je dat 

aanvragen”, daar wisten wij totaal niks van.” Ze werden niet geholpen. “Nee, we moesten dat 

allemaal zelf zoeken. Tegenwoordig is dat beter, dan kan je via de computer en internet veel zoeken. 

Maar vroeger, in den tijd was dat heel moeilijk.” Veel antwoorden krijg je niet, je moet extra gaan 

zoeken. Ze werden wel doorverwezen naar specialisten. “Ze hebben toen een afspraak voor mij 
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gemaakt, dat zijn echt specialisten voor handen en harten. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. 

Dat was via de kinderarts.” “Toen heeft de dokter wel veel geholpen. “ 

Ook de taal was toen nog een probleem “Dat was extra moeilijk”. Voor de documenten, moet je 

namelijk mensen hebben om je te helpen bij het lezen. Ze hadden vrienden die beter Nederlands 

konden en die gingen dan soms mee als ze niet moesten werken. De boekhouster van het restaurant  

heeft ook veel geholpen. 

“Ja, voor Chinezen is het nog makkelijker omdat wij meestal in restaurants werken en via via 

de weg kennen, via de klanten. Soms via een babbeltje en dan zeggen ze: “zo moet je dat 

doen en zo moet je dat doen..”.  

Toch bleef de taal een probleem. Een hartoperatie bij Fei mislukte. Er was een parapluutje dat in zijn 

hart zat, dat was mislukt en dan moesten ze zijn hart direct openmaken. 

“Toen spraken wij nog niet zo goed Nederlands. We zijn speciaal teruggevlogen naar Hong 

Kong om daar de uitleg te krijgen. Naar een cardioloog in Hong Kong. Die heeft dan uitgelegd 

waarom dat zo gebeurd was. “ “We moesten niet, maar gewoon voor de zekerheid. “ 

Fei zwemt bij een zwemclub voor mensen met een beperking, dat was via de Gewesttraining. Hij zit 

ook nog bij een gewone zwemclub.                                                                                   

4.1.12 Safia 
 

In Irak is er niks. Als de familie geld heeft wel. Alleen voor de soldaten was er iets, maar anders niks. 

Ook instellingen waren er niet veel. Ze kende één of twee speciale scholen in Bagdad. Het eerste 

gedacht van Safia was om met Hiwa naar Irak te gaan wonen. Of misschien moest hij thuis blijven. 

In Irak zijn er niet zoveel alternatieve geneeswijzen. Safia gelooft het niet. Sommige mensen geloven 

zo’n dingen, het gebeurt hier en daar. Maar niet door de moskee. Sommige mensen geloven er in 

door de Koran. 

Safia kwam hier in België dankzij een fonds. Dat bood één kind uit Palestina en één kind uit Irak met 

hartproblemen de kans om hier geopereerd te worden. Na onderzoek was de aanvraag van Hiwa 

eerst afgewezen. Haar broer uit Amerika, die dokter is, regelde dat de chirurg hier Hiwa toch wilde 

opereren. Deze broer betaalde ook de eerste operatie. De eerste dagen sliep ze in een hotel, daarna 

kon ze in het ziekenhuis blijven. Haar broer uit Schotland kwam haar de eerste dagen hier bijstaan. 

De tweede operatie heeft ze niet moeten betalen. 

“Ik zeg in het begin dat mensen denken anders he. De mens is eerst. Wanneer Hiwa was in 

een ziekenhuis en hij heeft andere operatie nodig en hij heeft geen geld om te betalen. De 

mensen denken niet van geld, maar denken van de mens. Van hem eerst. Moet operatie 

doen, oké, daarna de geld betalen. Dus, weet je wel, ik respecteer die ideeën heel heel erg. De 

mens is in het begin, daarna komt anders. Dus in het begin was zo, ik zie de mensen zo 

verstandig van, zo hoog van verstand.” 

In het begin vond Safia het moeilijk om haar weg te vinden. Daarna was het oké. Als ze het vraagt 

aan de mensen,  tonen ze het. “Ik ken niet alles, het is een nieuw land voor mij. Dus ik vraag de 
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dokters (…). Ik moet het leren he. Als ik wil hier blijven, ik moet het leren. Als niet, ik ga thuis blijven 

en gesloten en… “ Safia kent goed Engels, wat goed heeft geholpen. Ze had geen probleem met 

contact leggen. 

“En in het begin ik weet niet hoe het systeem was. Ik weet niet moet je een afspraak maken 

ofzo. Na de operatie, de dokter hebt mij gevraagd, als je blijft in België, mag na twee 

maanden ik zorg voor de peacemaker en de hart enzo. Maar ik weet niet, je moet een 

afspraak maken, en zo zo, de systeem hier. Dus ik was onmiddellijk na twee maanden naar 

het ziekenhuis. Ik zei: “Ik moet de dokter zien.”. En die onthaalvrouw zegt: “Je hebt een 

afspraak ermee?”. Dus, ja, het was oké. Daarna ik heb de dokter gezien, maar ik heb geleerd 

hoe kan ik de systeem volgen.” 

Het asielcentrum heeft haar geholpen om een school te vinden. Tot nu toe gaat hij naar dezelfde 

school. Ze is tevreden over de school, alle mensen kennen haar daar. Als er een probleem is 

contacteert ze de school en vraagt hoe ze het kan oplossen. Ze vindt dat hij goed wordt begeleid. 

“Hij heeft veel nodig om door te gaan met de school. Maar dat was oké voor hem, voor mij 

ook. Dat was genoeg voor Hiwa. De mensen kunnen hem niet veranderen. Zij proberen al hun 

best om te leren. Ik heb veel contact met de school om wat te doen. “ 

Toen hij zes jaar oud was, zeiden de juf en de psychiater op school dat hij misschien een autist was. 

Safia heeft hier informatie over opgezocht. Elk kind is anders, dus ze moet leren wat van hem is. Ze 

verzamelt hier en daar informatie. 

In het begin werden ze geholpen door een speciale dienst om vreemdelingen te helpen. Nu is dat 

niet meer nodig, ze kent genoeg Nederlands. Deze dienst kende ze via een vriendin uit Palestina. De 

verhoogde kinderbijslag ook via een vriendin. Over de scouts hoorde ze via een Belgische vriendin. 

Op dit moment wachten ze of ze een PAB gaan krijgen. Hiwa heeft een peacemaker en een gaatje in 

zijn hart dat niet volledig gesloten is. Voor deze problemen moet hij elke zes maand op controle 

“Ik ben heel gerust dat hij in België woont. Echt waar. Hij heeft de kans om goed in leven te 

blijven. Maar anders in Irak met die situatie daar. Voor de oorlog, misschien was het beter in 

Irak. “ 

Voor nieuwkomers is meestal taal het probleem. 

“En zij weten niet van systeem. En sommigen leren niet van de systeem. Hier is de systeem 

één, twee, drie, vier. Maar in onze cultuur was, was… Maar daar bijvoorbeeld, ze zijn niet 

stipt op tijd komen, dat gaat niet hier. Ze moeten het leren. “ 

In het ziekenhuis was een dienst, maar zij had die niet nodig. Ze zegt dat de mensen zelf ook moeten 

vragen, maar niet zoveel mensen doen dat. Ze moeten ook de taal willen leren. Als een mens een 

andere mens met een beperking heeft, of zelf een beperking, is het heel moeilijk.  
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5. Discussie en conclusie 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit onderdeel van de masterproef zullen de verhalen - die  vanuit verhaalfragmenten 

gereconstrueerd zijn -, verder worden geanalyseerd en aldus geïnterpreteerd door de onderzoeker. 

Ik wil benadrukken dat deze interpretaties subjectief zijn en er ten allen tijde getracht zal worden de 

context van de verhalen in het achterhoofd te houden..  

Als eerste worden de verhalen kort samengevat, dit om het geheugen even op te frissen en de 

resultaten wat beknopter weer te geven. Deze samenvatting is uiteraard niet volledig; voor een goed 

begrip van de verhalen, dynamieken, context…, leest men best de resultaten. ……………………………….....                

Vervolgens worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de concepten en definities 

uit de literatuurstudie. De onderzoeker zal daarbij de resultaten kritisch beschouwen en linken aan 

deze concepten. 

5.1 Een terugblik op de verhalen 
 

Lindita vond het moeilijk om te horen dat haar kindje een handicap had; dat was een echte bom. 

Ze  voelt zich nog steeds soms niet goed. Met andere ouders voelt ze mee. Vera is een kindje met 

een beperking en dat vind Lindita soms moeilijk voor haar. Maar het is nog niet gedaan, niet met 

haar niveau. Altin en Lindita zijn toch tevreden met Vera; ze geeft hun veel liefde en ze willen de 

tijd niet terugdraaien.  In Albanië kijken de mensen slechter dan hier, maar Lindita vroeger ook. Dat is 

de cultuur en omdat de mensen een lagere intelligentie hebben. Lindita kijkt nu op een andere 

manier: “Ja, dat is een kindje met problemen”. In België denken de mensen meestal goed. De mening 

van Lindita is veranderd door de geboorte van Vera en door naar hier te komen. De hulpverlening is 

hier beter dan in Albanië.  Altin en Lindita ervaren soms discriminatie omdat ze allochtonen zijn. Ze 

zijn boos geweest op de gynaecoloog, die heeft de echografie gescheurd omdat ze allochtonen zijn. 

De thuisbegeleidingsdienst heeft niet geholpen; Lindita heeft zelf informatie moeten zoeken over het 

Downsyndroom. Het revalidatiecentrum is goed, maar de groep van Vera is niet goed verdeeld. 

Lindita vindt het moeilijk om te weten waar ze naar toe moet gaan, ook de taal is moeilijk. Daarom 

moeten ze in het ziekenhuis beter helpen. 

Elisabeth zag meteen dat Lena een beperking had, het duurde lang om de dokter en haar man te 

overtuigen. Haar man kon het moeilijker accepteren. Dat komt omdat mannen het doorsnee niet 

kunnen accepteren dat ze zoiets hebben gepresteerd. Lena heeft meerdere problemen, haar autisme 

kan misschien door een inenting komen. In Zweden is er veel integratie, mensen zijn meer gewoon 

aan mensen met een beperking. In Duitsland kijken ze met andere ogen . In Nederland zijn het vooral 

jongeren en kinderen die uitlachen, volwassenen niet. Dat komt door de opvoeding, hun ouders 

moeten hen dat leren. Elisabeth heeft altijd hetzelfde gedacht over mensen met een beperking. Dat 

komt misschien door haar werk en opleiding. En ze is opgevoed om iedereen evenveel te waarderen. 

Ze geeft aan dat er overal veel racisme is. Elisabeth heeft enkele slechte ervaringen met de 

hulpverlening in Zuid-Duitsland en Nederland. Over de hulpverlening in Oost-Duitlsand en België is ze 
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tevreden. Als nieuwkomer is de taal een groot probleem, je kent bepaalde woorden niet, zeker bij 

aanvragen en vragenlijsten. Ze kan ook niet zelf op zoek omdat je niet weet hoe iets heet. Wat 

bovendien moeilijk is, is dat je niet weet hoe ver je kan gaan en hoe je mag reageren in een ander 

land. Ze kreeg wel hulp van een sociale dienst die iedereen met problemen helpt.  

Elina werd te vroeg geboren, Diana was voornamelijk blij dat ze in leven bleef. Ze vond het moeilijk 

dat ze niks kon doen voor haar kind. De precieze oorzaak weet ze niet.  Diana heeft al lang aanvaard 

dat Elina een beperking heeft; voor haar man was dit moeilijker. Bij haar ging het snel omdat ze 

moslim is en omdat je moet kunnen omgaan met alles wat er met jou gebeurt. Diana denkt hetzelfde 

als haar moeder, die heeft haar geleerd respect te hebben voor iedereen. Zij helpt de mensen altijd. 

God houdt meer van kindjes met een beperking en als je ze helpt, verdien je meer voor je volgende 

leven. Hij zijn gewone mensen, maar ze zijn een beetje anders. In Tjetsjenië is het moeilijker voor die 

mensen. Dit is door opvoeding, maar niet door één generatie. Diana vindt die cultuur niet mooi. In 

België is het beter, mensen zullen zich normaal voelen. Diana’s mening is niet veranderd, ze heeft 

altijd zo gedacht. Dat is vooral van de opvoeding. Misschien kan 2% van de mensen veranderen als ze 

zelf zo een kindje krijgen, het is vooral hoe je zelf bent. Diana heeft zich niet gediscrimineerd gevoeld. 

Ze is heel tevreden over de hulpverlening, ze vertrouwde de dokters en is altijd goed geholpen. De 

taal maakte het wel moeilijk; ze gebruikte tolken. 

Nourredine kon zich over zijn beperking gemakkelijk overzetten dankzij de steun van anderen, dit 

ging met vallen en opstaan. Soms is het nog moeilijk en voelt hij zich down. Dankzij de Islam, gelooft 

hij in het lot en in dat het zo moet zijn. De tweede klap, waardoor hij heel veel achteruit is gegaan, 

vond hij moeilijker te verduren.  Zijn familie is erg beschermend naar hem toe, in Marokko wordt hij 

op handen en voeten gedragen. De Koran zegt dat je meer zorg moet dragen voor de zwakkeren in 

de maatschappij. Mentale handicap wordt moeilijker geaccepteerd. Nourredine vindt dat de mensen 

overal raar kijken. Voor het ongeluk, had hij nooit echt stilgestaan bij handicap. Hij vindt het nog 

steeds moeilijk om met mensen met een mentale handicap om te gaan.  Omdat Nourredine 

Marokkaan en Belg is, bekijkt hij de dingen van twee kanten; dit is zowel een verrijking als een 

beperking. Hij is een wereldburger. Enkel bij sollicitaties heeft hij discriminatie ervaren. Nourredine 

maakt gebruik van een PAB-budget, dat heeft hij allemaal zelf moeten zoeken. De mensen kunnen 

wel geïnformeerd geraken, maar dan moet je zelf initiatief nemen. Er zouden nog meer inspanningen 

moeten gedaan worden om informatie aan de mensen te geven. Qua toegankelijkheid kan het in 

België veel beter, dat gaat traag vooruit. In Marokko zijn ze daar goed mee bezig, de hulpverlening 

stelt er echter niks voor. Dit komt door de economie en door de nadruk op het familiale. Alternatieve 

geneeswijzen komen er ook voor. Nourredine gelooft er niet in, enkel in Djinns. 

Mounir zou vroeger vertrokken zijn naar België als hij wist dat het cochleair implantaat zo vroeg 

moest. Het was een moeilijke beslissing om Kahil naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan. 

Uiteindelijk zag hij in dat dat het beste was. Mounir heeft gebarentaal en heeft dat aan de rest van 

de familie ook geleerd. Na een test met de trein, waar Kahil kwijt raakte, werd besloten hem op 

internaat te sturen. In Kosovo konden ze Kahil niet helpen. In België was het moeilijk om de weg te 

vinden; de taal maakte het ook moeilijk. Ook voor vervoer hingen ze volledig af van vrijwilligers. 

Volgens Serdzana is de oorzaak van Kahils beperking het water in de rivier in Kosovo of zit het in 

de familie. In de familie wordt er meer gezorgd voor kinderen met een beperking. Haar zus heeft ook 
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een kindje met een beperking en vindt dit erg zwaar. Kahil wordt soms buitengesloten door andere 

Kosovaarse jongeren. Hij gaat trouwen met meisje dat ook slechthorend is. Serdzana vindt dat men 

in België ook uitlacht. Zij lacht nooit en zegt dat ook tegen anderen jongeren. Toen ze naar België 

kwamen was de broer van Mounir hier al. Zo kregen ze hulp. Kahil heeft operaties gehad. 

Behar kreeg door een vaccinatie polioparalyse. Als Albanees krijgt hij in Macedonië geen rechten 

als gehandicapte. Zijn leven was erg moeilijk. Zijn gezin is het belangrijkste; hij is blij dat hij alles kan 

doen wat nodig is. Het kan altijd erger. Voor zijn vrienden zonder disability is het leven een klein 

beetje makkelijker, maar iedereen heeft rechten, dus zijn handicap maakt het hem niet moeilijker 

hier. Toch is “Handicap life” niet makkelijk, hij heeft veel pijn. Of de Islam invloed heeft op zijn idee, 

weet hij niet. Behar werd altijd gerespecteerd door vrienden en familie. De mensen in Macedonië 

kijken niet anders, vooral de regering is het probleem. Iedereen is anders, sommige mensen 

respecteren mensen met een handicap, anderen niet. Behar vindt het niet erg dat de assisten hem 

als gehandicapt bekijken, alleen dat ze zeggen: “Jij bent niet ziek, je kan alleen niet lopen.” Zijn 

aanvraag tot verblijf is afgwezen en hij hoopt dat hij hier in België kan blijven. Behar heeft niet veel 

ervaring met de hulpverlening in België, hij heeft nog geen hulp gekregen. In Macedonië kreeg hij 

ook geen hulp. Hij vindt het moeilijk om te weten waar hij kan gaan; hij weet het niet, anders zou hij 

hulp gaan vragen. De taal is geen probleem, hij kan Engels. 

Zeinap zegt dat men in Tjetsjenie nu positiever denkt omdat er door de oorlog veel meer mensen 

een beperking hebben. Ze kreeg ook steun van de familie. Omdat de toestand van Anzor enkel kan 

verslechten, is ze vaak nog steeds verdrietig. Ze leeft van dag tot dag en probeert er het beste van te 

maken. Het kan altijd erger. De ouders zijn verantwoordelijke voor hun kind, ze kan dus nog niet 

sterven. Zeinap vindt dat het uitlachen overal gebeurd, vooral door kindren.  Haar mening is niet 

veranderend, want ze is als lesgeefster opgevoed om voor de zwakkeren te zorgen. Ook dacht ze er 

vroeger niet over na. Ze heeft het vaderland losgelaten. In het begin was het heel onduidelijk waar ze 

naar toe konden, ze maakten gebruik van tolken. Toen Anzor een aanval kreeg, moesten ze niet 

betalen. Toch hebben ze erg veel geluk gehad met de mensen die ze ontmoet hebben toen ze in een 

kleinere gemeente terecht kwamen. Zij hebben hen opgenomen in de gemeesnchap en met alles 

geholpen. Anzor voelt zich thuis in België. Hij kan hier zwemmen en muziek beluisteren.  

Voor Javad kwam de achterstand van zijn dochtertje plots. Hij heeft zichzelf proberen te kalmeren 

door te zeggen dat het goed voor haar was. Door hun financiële problemen hebben ze misschien te 

weinig aandacht aan Safaa besteed. Nu gaat het beter. De juffen doen ook hun best. Bij  Moslimroma 

worden personen met een beperking meer gerespecteerd omdat ze ziek zijn. Ze danken gewoon hun 

God. Het gebeurt dat als een Roma een kind met een handicap heeft, dat die andere kinderen met 

een handicap meer respecteert .Niet alle Roma zijn hetzelfde, sommige willen de kinderen niet met 

hun ogen zien,  sommigen willen hun kinderen niet in het buitengewoon onderwijs inschrijven. 

Kinderen met een handicap kunnen trouwen; er wordt iemand van hetzelfde kaliber gezocht. In 

België hebben de mensen een goed hart, ze willen echt helpen en geven informatie. Javad wil een 

evenwicht vinden tussen het Belgische leven en zijn religie/traditie. Hij wil alles wat hij niet van 

ouders geleerd heeft nu aan kinderen leren en een spiegel zijn voor de andere Roma. Toch heeft hij 

ook problemen gehad met zijn kinderen op school. Wat Belgen van Roma kunnen leren is om meer 

respect  te geven; de Roma kunnen van de Belgen leren hoe ze voor een kind moeten zorgen en dat 

ze moeten accepteren wat de dokter zegt. Javad geeft enkele tips om met de Roma om te gaan. 
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Jeton had in het begin verdriet en pijn, nu is hij er aan gewend dat zijn kinderen (matig) doof zijn. 

Het kan erger, zijn kinderen zijn eigenlijk normaal. De familie is het nu ook gewoon. Het was  moeilijk 

om te beslissen of een cochleair implantaat het beste was, misschien kan het gezicht en gedrag dan 

veranderen.Een ontmoeting met een jongen overtuigde hem. Gebarentaal zou niet kunnen, daarvoor 

hadden ze geen vervoer. De oorzaak is erfelijk, van de familie van zijn vrouw. Door financiële 

problemen is het moeilijk om rond te komen, daarom zullen ze stoppen bij vier kinderen;  er is een 

grote kans dat het vierde kind ook doof zal zijn. In de familie wordt op alle kinderen gelet, zij vragen 

vooral aan God voor bescherming. Andere Roma kijken scheef naar kinderen met een beperking. Zelf 

heeft hij die mensen nooit uitgelachen, zeker niet nu hij kinderen met dezelfde problemen heeft. 

Jeton is heel tevreden over de hulpverlening. Alles wordt goed uitgelegd, hij heeft vertrouwen in de 

dokter en taal is geen probleem. Hij hoopt dat Farah naar een gewone school kan gaan. 

Zhao was in het begin geschrokken van de diagnose. De oorzaak is van nature. Zhao heeft het snel 

aanvaard, voor Fei is het, volgens Zhao, soms moeilijk nu met zijn puberteit. Overal wordt raar 

gekeken, zowel hier als in Hong Kong. Haar mening is niet veranderd, ze heeft altijd zo gedacht. Zhao 

heeft zich soms gediscrimineerd gevoeld door het gewone volk. In Hong Kong is de hulpverlening 

ongeveer hetzelfde als hier, maar ze hebben minder subsidies. Zhao vond het moeilijk om haar weg 

hier te vinden, ze moesten alles zelf zoeken. De dokter heeft hen wel geholpen. Ook de taal was een 

probleem, vrienden en de boekhoudster van het restaurant gingen soms mee om te tolken. 

Omdat er door de oorlog veel misvorming bij kinderen was, wilden Safia en haar man geen 

kinderen meer. Toen ze zwanger was, twijfelde ze of het kind normaal was. Één maand na de 

geboorte van Hiwa, wist ze dat hij Downsyndroom had. Het was een schok, maar na twee, drie 

weken kon ze zich er over zetten. Ze was ook voornamelijk met zijn hartproblemen bezig. Haar geloof 

als moslim en ook steun van anderen hebben haar geholpen om het te accepteren. Ze ziet Hiwa als 

een geschenk van God. In Irak zag je deze mensen niet  veel op straat. Mensen met een fysieke 

handicap, daar kijkt men wel sympathiek naar. Dat is van de cultuur. In België kijken de mensen 

meestal sympathiek, hier denken ze meer als haar. De mensen zijn hier misschien meer educatief. 

Safia weet niet of haar mening is veranderd, vooral haar geloof is streng. Ze denkt wel dat de ideeën 

van iemand uit Irak kunnen veranderen, maar dat hangt van de persoon af. Als die hoger gestudeerd 

heeft, gaat dit meestal sneller. Mensen in België kunnen van mensen uit Irak nog van het geloof 

leren. Safia moest de tweede operatie van Hiwa niet betalen. Dat hier de mens eerst komt, 

respecteert ze erg. In het begin vond Safia het moeilijk om haar weg te vinden, maar daarna was het 

oké. De taal was geen probleem want ze sprak Engels. Ze stelde vragen aan mensen en zij wezen 

haar dan waar ze moest zijn. Ook heeft ze geleerd hoe het systeem hier werkt. Met de school van 

Hiwa heeft ze goed contact.   
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5.2 Onderzoeksvraag 1 
5jfejg(‘jo…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                

Welke betekenis geven (ouders van) personen met een disability (waarvan de ouders)/(die) naar 
België  migreerden aan identiteit? 
 

 

Hoe wordt vorm gegeven aan de etnische deelidentiteit als dynamische en geconstrueerde 

identiteit? Hoe wordt vorm gegeven aan disability als dynamische en geconstrueerde identiteit? 

Schuift men bepaalde deelidentiteiten op de voorgrond? Wordt er een gelijktijdige onderdrukking 

ervaren? … 

 

5.2.1 Etniciteit als geconstrueerde en dynamische 

……….deelidentiteit 
 

Dat etniciteit een veranderende en dynamische deelidentiteit is, waarvan de grenzen niet vast staan; 

legt Javad uit. Hij wijst er namelijk op dat het volk “De Roma” niet bestaat. Er bestaan zoveel 

verschillende groepen en families met verschillende religies, die in verschillende landen zijn 

opgegroeid en/of een verschillende geschiedenis  hebben gekend.  Er bestaan dan ook geen 

“algemene denk- en kijkwijzen” binnen deze “groep”. Toch blijft Javad verwijzen naar “zijn volk, de 

Roma” en hun traditie en cultuur. Deze culturele grens, lijkt dan eerder een etnische grens te zijn 

(Hoffman, 2002). Eriksen (1995) stelt dat etniciteit pas belangrijk wordt als groepen met elkaar in 

contact komen en men de verschillen wil benadrukken. Aangezien de Roma een lange geschiedenis 

van discriminatie achter de rug hebben, omwille van deze “etniciteit”, kwam deze deelidentiteit 

steeds op de voorgrond. “De Roma” lijken daarom veelvuldig vereenzelvigd geweest met stereotiepe 

beelden; ook vandaag worden de grenzen “wij” en “zij” hierdoor nog gecreërd (MDAA of NSW, 

2000). Ook Altin en Lindita ervaren hun “allochtoon” zijn, omdat zij het gevoel hebben dat ze hierop 

door de omgeving worden aangekeken. Echter niet alle participanten ervaren hun etnische afkomst 

als zodanig belangrijk. Diana stelt bijvoorbeeld dat ze nooit discriminatie meemaakte en Zeinap 

vertelt dat ze meer tevreden is, sinds ze het vaderland heeft losgelaten. 

Nourredine geeft aan dat hij de dingen van verschillende kanten bekijkt, omdat hij Marokkaan en 

Belg is. Soms weet hij echter niet meer wat hij wil zijn. Hij ziet zichzelf als een mengelmoes. Als hij bij 

Marokkanen is, voelt hij zich Marokkaan en als hij Belg is, voelt hij zich Belg. Dit zou kunnen verwijzen 

naar het kameleongedrag waar El Boujddaini (2012) naar verwijst, als Nourredine –misschien kleine 

aspecten van- zijn gedrag aanpast aan zijn context. 

5.2.2 Disability als geconstrueerde en dynamische deelidentiteit 
 

Zoals Devlieger (2003) aangeeft komen verschillende modellen van disability terug in de verhalen van 

de participanten. Diana bijvoorbeeld geeft aan dat ze de precieze “oorzaak” nog steeds niet weet, 

omdat ze niet genoeg Nederlands sprak om de dokters te begrijpen. De precieze “diagnose” weet ze 

pas sinds een jaar. Deze stellingen lijken te verwijzen naar het medische model van disability. Voor 

Diana zijn mensen met een handicap daarnaast de lievelingsmensen van God. Diana geeft aan dat ze  

de beperking van haar dochter snel kon accepteren, onder andere omwille haar geloof in Het Lot. Ze 

stelde zich dus niet de vraag “Waarom”, zoals haar man wel deed. Diana lijkt daarom ook 
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verklaringen te zoeken vanuit een religieus/moreel model. Ten slotte geeft Diana ook aan dat ze het 

goed vindt dat er in België zoveel is voor mensen met een handicap; zo zullen zij zich namelijk 

normaal voelen. In Tsjetsjenië worden mensen met een handicap daarentegen vaak verstopt; zeker 

als je kan zien dat ze anders zijn. Als deze mensen op straat zouden komen en zouden opmerken dat 

mensen naar hen kijken, gaan ze zich anders voelen, aldus Diana. Dan zien ze dat ze “niet normaal 

zijn”, waardoor ze zich zullen schamen en niet meer buiten zullen willen komen. Diana bevestigt 

hiermee de invloed van de sociale omgeving in de constructie van disability. Dit kan leiden tot  de 

creatie van minderheidsposities, zoals het sociale model van disability en de labelingstheorie (Bogdan 

en Taylor, 1989) beweren. Ook andere participanten verwijzen naar meerdere modellen van 

disability. Niet altijd allemaal, zo is Zhao bijvoorbeeld niet gelovig en zoekt zij verder ook geen 

morele/religieuze verklaringen van disability. 

Nourredine, Behar en Fei ervaren respect en acceptatie vanuit de omgeving. Zij hebben een fysieke 

beperking; de omgeving lijkt hen hierdoor te benaderen vanuit een mogelijkheid tot denken die ze 

bezitten. Dit is één van de vier dimensies van de social construction of humanesstheorie waarmee 

Bogdan en Taylor (1989) er op wijzen dat  mensen zonder beperking de menselijkheid in personen 

met een beperking kunnen zien. Ook de participanten die ouder zijn van een kindje met een 

beperking,  benadrukken deze mogelijkheid bij hun kinderen, alsook de andere drie dimensies, 

namelijk het zien van individualiteit in de ander, de ander zien vanuit (de mogelijkheid tot) 

wederkerigheid en een sociale plaats definiëren voor de ander. Zo wijst Diana bijvoorbeeld op het 

feit dat Elina haar plan soms goed kan trekken, wijzen Lindita en Altin erop dat Vera hen veel liefde 

geeft en is Elisabeth blij dat Lena een goede klas heeft gevonden waar ze op haar tempo kan leren. 

De term handicap-ervaring wijst op de unieke verhalen en identiteiten van alle personen en het 

gevaar van veralgemening, en de term handicap-identiteit op het idee dat disability slechts één 

deelidenteit is van de vele (Devlieger, 2003); dat is duidelijk geworden bij het luisteren naar de 

verhalen van de participanten. Behar verwijst bijvoorbeeld naar zijn rol als vader en echtgenoot. 

Elisabeth is trots dat Lena een vriend heeft en probeert voor haar een vriendenkring te creëren. 

Nourredine benadrukt dat hij wel een handicap heeft, maar deze niet is.  Daarnaast geeft Nourredine  

aan dat België nog ver van toegankelijkheid staat, maar hij nuanceert daarbij dat hij dit nu eenmaal 

meer opmerkt dan personen die er minder mee geconfronteerd worden. Zijn handicap-wereldbeeld 

leidt dus tot een zekere ervaringsdeskundigheid (Devlieger, 2003). Nourredine gebruikt dit 

wereldbeeld in zijn werk en doet aanbevelingen die tot een betere toegankelijkheid kunnen leiden. 

Op deze wijze heeft hij dus een inbreng en kritiek op het maatschappelijke gebeuren, handicap-

kritiek dus (Devlieger, 2003).  

Omdat Nourredine zijn handicap als een deelidentiteit ziet, lijkt hij soms een evenwicht te proberen 

zoeken tussen het aanvaarden van hulp en het behouden van toch van zoveel mogelijk 

zelfstandigheid. Het PAB-budget is hier een voorbeeld van. Hij kan dan een assistente aanspreken, in 

plaats van iemand uit zijn eigen omgeving te moeten vragen. Nourredine geeft dan ook aan dat de 

tweede klap op zijn ruggenmerg, waarbij een groot deel van deze zelfstandigheid verloor, mentaal 

zwaar te verduren was. Zijn droom om een wereldreis te maken, komt hiermee nog meer in het 

gedrang. Hij wil dit heel graag verwezenlijken, ook al lijkt het onmogelijk. Nourredine wijst er dan ook 

op dat dit niet evident is; alleen kan hij dit niet. Zijn familie is bovendien erg beschermend ten 

opzichte van hem; zij vinden het geen goed idee dat hij soms onmogelijke zaken probeert te doen. 

Toch laat hij zich hierdoor niet tegenhouden. Hij lijkt nood te hebben aan een eigen identiteit, naast 
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de stempel “handicap” (Slack, 1999 in Van Cauwenberghe, 2011). Het lijkt aldus niet altijd even 

makkelijk te zijn om een evenwicht te vinden tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid, maar als 

nomadisch subject blijft Nourredine proberen om de gevestigde ideeën ten aanzien van handicap 

vanuit zijn omgeving te doorbreken (Braidotti, 2004). 

Behar stelt, ten slotte, dat hij in Macedonië niet kan leven, omdat de regering hem niet wil helpen. 

Als persoon met een handicap heeft hij steun nodig; het is moeilijk voor hem om werk te vinden. Hij 

hoopt deze steun nu in België te kunnen vinden. Behar lijkt zich aldus afhankelijk op te stellen ten 

opzichte van deze “hogere machten”. Zij moeten de gevraagde steun immers als een noodzaak zien. 

Tegelijkertijd moet Behar proberen zijn gezin te onderhouden; hij geeft aan dat hij dan ook alles 

zelfstandig kan doen wat hiervoor nodig is. Behar heeft bovendien “verplichtingen” tegenover zijn 

kinderen, zijn gezin. De assistenten in het asielcentrum wijzen hem er daarnaast op dat hij niet ziek 

is, maar alleen niet kan lopen. Het concept “splitting” dat Goodley (2010b) toepast op disability, lijkt 

aldus op Behar van toepassing te zijn, aangezien hij probeert te voldoen aan tegenstrijdige 

verwachtingen vanuit de omgeving. 

5.2.3 Correlaties en gelijktijdige onderdrukking? 
 

Volgens Raijmakers (2002) zijn disability en armoede onlosmakelijk in een spiraal met elkaar 

verbonden. Ook geweld, zoals oorlog zou een belangrijke invloed hebben op het voorkomen van 

disability. Enkele van de participanten bevestigen (ten dele) deze stellingen. Zo heeft Anzor een 

hersentumor gekregen omwille van de chemische bommen in Tsjetsjenië. Ook het Downsyndroom 

van Hiwa zou, volgens Safia voor 60% met de oorlog te maken hebben. Na de oorlog waren er 

immers veel meer misvormingen bij kinderen te zien. Behar geeft aan dat hij polioparalyse kreeg 

door een vaccinatie, waarvan één op de duizenden kinderen in armere landen gehandicapt zou 

worden. Bij zijn vrouw is net hetelfde gebeurd. Behar geeft aan dat de dokter eigenlijk zou moeten 

weten wanneer hij wel en wanneer hij geen vaccinaties mag geven. Ook Elisabeth verwijst naar een 

vaccinatie als mogelijke oorzaak van het autisme bij Lena. De link met armoede bestaat hier echter 

niet; de vaccinatie werd in Duitsland gegeven. Serdzana, ten slotte, overweegt de mogelijkheid dat 

de doofheid van Kahil is ontstaan door water in een rivier in Kosovo; daar ging haar moeder wassen. 

Eldering et al. (1999) geven aan dat een groot deel van de migrantengezinnen zich op een lagere 

sociaal-economische status bevinden. Ook bij enkele van de participanten van deze masterproef 

speelden financiële problemen mee. Diana, Zeinap, Behar, Mounir en Serdzana verbleven (in het 

verleden) in een asielcentrum en kregen steun van het O.C.M.W.  Ook Javad en Jeton kregen/krijgen 

deze steun. De financiële problemen bij Javad, Jeton en Behar kunnen bovendien in wisselwerking 

met diability worden gezien. Behar vindt omwille van zijn handicap geen job, en aangezien hij slechts 

een heel beperkte uitkering kreeg, kon hij moeilijk overleven. Bij zijn vrienden zonder handicap was 

dit echter maar een klein beetje makkelijker. Jeton vreest dat hij de operaties en onderzoeken van 

zijn kinderen  niet zal kunnen betalen. Omdat de kans bestaat dat een vierde kind ook doof zal zijn, 

hebben Jeton en zijn vrouw beslist om te stoppen met kinderen krijgen. Javad geeft aan dat hij door 

zijn financiële problemen misschien te weinig aandacht aan de achterstand van zijn dochter Safaa 

heeft geschonken. De andere participanten hebben soms ook moeilijkheden om rond te komen, 

maar tot nu toe lukt het hen hun kinderen van het nodige te voorzien. 



84 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

Volgens het intersectionele denken beïnvloeden categorieën zoals nationaliteit/etniciteit, gender, 

klasse, leeftijd, religie… elkaar waardoor individuen het slachtoffer kunnen worden van meerdere op 

elkaar inwerkende discriminaties (Crenshaw, 1991). Behar ondervond in Macedonië discriminatie. Hij 

stelde dat hij zijn rechten als persoon met een handicap niet kreeg en dat de regering mensen met 

een handicap niet respecteerde. Anderzijds gaf hij ook aan, dat Macedoniërs met dezelfde 

problemen wel geholpen werden. Een interpretatie kan dan zijn dat de discriminatie voornamelijk 

met de afkomst van Behar te maken had, maar dat zijn handicap of “we kunnen jou met die 

problemen niet helpen”  als excuus werd voorgehouden. Omwille van zijn handicap was het voor 

Behar moeilijk werk te vinden en omwille van zijn afkomst wilde de regering hem niet verder helpen. 

We zouden hierbij misschien kunnen spreken van een “gelijktijdige onderdrukking”; Behar krijgt 

immers te maken met racisme, iets waar Macedoniërs met een handicap, volgens hem, niet mee te 

maken kregen (Hill, 1994, in Ali e.a., 2001, in Boone, 2009). 

5.2.4 Een Concluderende reflectie. 
 

Zoals blijkt kunnen de verhalen van de participanten gelinkt en geplaatst worden in diverse 

theoretische concepten, definities en modellen, die allemaal een deel van de waarheid belichten. 

Deze doen, naar mijn mening, echter niet voldoende recht aan de dynamiciteit en veranderlijkheid 

van de verhalen van de participanten; aan hun reis doorheen de betekenisgeving aan disability. Ik zal 

de verhalen in volgend onderdeel daarom benaderen vanuit een rizomatisch perspectief. 

 

5.3 Onderzoeksvraag 2 

 

Hoe beleven ze het proces van diagnose, verwerking en aanvaarding? Wat is hun visie op disability? 

Combineert men hierbij visies uit de oorspronkelijke nationale/etnische achtergrond met visies uit de 

Vlaamse samenleving? Gebeurt de invulling van het concept daarom bewuster?Hoe denkt men dat de 

omgeving over beperkingen denkt (in de eigen cultuur en in Vlaanderen)? Onderscheidt men zich 

hiervan? Welke andere invloeden spelen mee? Welke personen beïnvloeden deze beeldvorming? 

Heeft het plots geconfronteerd worden met disability (bijvoorbeeld bij ouders of na een ongeluk) het 

idee hierover verander? 

De participanten geven diverse invloeden aan die hun betekenisgeving aan disability en zichzelf of 

hun kind met een disability zouden beïnvloed hebben. Hierbij gaat het voornamelijk over het 

algemene ideeën over personen met een disability. Wat zal blijken is dat de grenzen deze concepten 

niet altijd duidelijk afgelijnd zijn. Dit bespreken we in deel 1. De verhalen van de participanten 

maakten duidelijk dat het rizoom als metafoor van toepassing is op deze individuen. In hun 

levensverhalen waren bepaalde dynamieken en breuken op te sporen. Hier staan we in deel 2 bij stil.  

5.3.1 Deel 1: Een kritische blik op de invloeden op de 

……….betekenisgeving aan disability 
 

Wat zijn de invloeden op het proces van betekenisgeving van (ouders van) personen met een 
disability, (waarvan de ouders)/(die) naar België migreerden betekenis aan (hun (kinds)) 
disability? 
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Elisabeth, Diana, Nourredine, Zeinap, Mounir, Javad,  Behar en Zhao geven aan dat hun hun migratie 

naar België of hun confrontatie met handicap hun betekenisgeving aan diability niet heeft veranderd. 

Zij haalden hun opvoeding (Elisabeth, Diana), geloof (Diana, Nourredine, Mounir, Javad) en opleiding 

(Elisabeth, Zeinap) aan als beïnvloedende factoren die hun betekenisgeving aan disability gevormd 

hebben. Zhao en Behar geven enkel aan dat ze altijd hetzelfde over “diability” gedacht hebben.  

Nourredine en Zeinap hadden voor de confrontatie niet echt stilgestaan bij “disability” of hadden 

zich er geen mening over gevormd. Voor Nourredine is het nog steeds moeilijk om om te gaan met 

personen met een mentale beperking. Jeton vertelt dat hij personen met een beperking nooit heeft 

uitgelachen. Omdat hij nu kinderen met dezelfde problemen heeft, heeft hij zeker respect voor deze 

personen. Safia gaf  wisselende signalen. Zij vernoemde dat ze vroeger ook zo over andere kinderen 

dacht; maar zij daarna dat vooral haar geloof heel streng is en ze altijd heeft gedacht dat personen 

met een beperking “Van God” zijn. Ze weet niet goed of haar mening is veranderd, geeft ze aan. 

Lindita ervaarde als enige participant een duidelijke verandering in haar ideeën onder invloed van de 

geboorte van haar dochter én haar migratie. Zij gaf ook aan dat ze vroeger neagtiever dacht over 

disability.  

Wat opvalt is dat de grenzen en de precieze inhoud van deze invloeden die de participanten 

aangeven niet altijd even duidelijk zijn. We gaan hier even dieper op in. 

Volgens Hoffman(2002) dient cultuur breed begrepen te worden en kenmerkt elk sociaal systeem 

zich door een cultuur, zoals gezinnen, jongeren, vrouwen, werkzoekenden, landen. Sommige 

participanten lijken onbewust te bevestigen dat zij dit ook soms zo beleven. Zo geeft Elisabeth aan 

dat de acceptatie bij vaders meestal moeilijker verloopt dan bij moeders. Moeders zullen sneller 

willen begrijpen en leren.  Verder ziet zij in Nederland vooral jongeren en kinderen lachen met 

mensen die een beperking hebben. Daarom probeert ze deze groepen een beetje te vermijden als ze 

met Lena gaat wandelen. Ook Zeinap en Zhao vinden dat volwassen minder rare blikken geven, 

volgens Zhao vooral mensen tussen de 30 en de 50 jaar. Oudere mensen doen dit volgens haar dan 

weer wel. Zhao wijst erop hoe pijnlijk dit toch kan overkomen voor een moeder; ook al lijkt ze deze 

reacties aan bepaalde sociale systemen toe te schrijven.  ………………………………………………………………….                                                                                   

Diana, vervolgens, stelt dat ze dezelfde mening als haar moeder heeft; dat zij haar geleerd heeft 

respect voor iedereen te hebben. Ze lijkt een belangrijk invloed te hebben ervaren vanuit haar 

gezinssysteem. Diana verwijst hiernaar als “opvoeding”. Ook Elisabeth lijkt bepaalde culturele 

waarden en normen binnen sociale systemen “opvoeding” te noemen, wanneer ze aangeeft dat het 

door de ouders komt dat vele jongeren geen respect tonen. Vanuit deze optiek lijkt Elisabeth te 

verwijzen naar de cultuur binnen het gezin als sociaal systeem; eerder dan naar de systemen 

“kinderen” en “jongeren”. Bovendien zouden deze lossere aanpak van opvoeding meer algemeen 

voorkomen in “de samenleving” op een bepaald moment. De meeste participanten merken ten 

slotte duidelijke verschillen op in reacties op disability tussen verschillende landen. Safia en Diana 

koppelen “cultuur” en “geloof” expliciet los van elkaar; dat zijn twee verschillende dingen. Voor hen 

verwijst cultuur, aldus naar de nationale verschillen binnen landen. 

Culturen zouden daarnaast worden gebruikt om vanuit een waarnemerspunt sociale systemen te 

beschrijven; echter is het in de beleving van mensen een abstract begrip (Hoffman, 2002). Het zou 

een gelaagd begrip zijn met een waarneembare en niet-waarneembare laag (Guldenmund, n.d.). 

Safia bijvoorbeeld geeft aan dat de mensen hier in België sympathieker kijken naar mensen met een 
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beperking, onder andere omdat ze intelligenter zijn. Verder weet ze het niet, “want het is van onze 

cultuur”. Ook Lindita schrijft de reacties  (de waarneembare laag) ten opzichte van disability in 

respectievelijk Tsjetsjenië en Albanië toe aan “de cultuur”. Ze kan niet goed uitleggen wat deze 

cultuur precies is, en verwijst naar “de mentaliteit” (de niet-waarneembare laag).  

Ook zou cultuur zowel een hulpbron voor interpretatie, als een model van de werkelijkheid zijn 

(Hoffman, 2002). Zo geven Nourredine, Safia, Javad en Diana aan dat de Islam hen helpt bij het 

plaatsen van disability, het aanvaarden van het lot en de wil van God. Op deze wijze helpt het hen de 

werkelijkheid te interpreteren. Anderzijds vormt de Islam ook een model voor de werkelijkheid of 

zoals Nourredine zegt “een levenswijze”. Ook nationale culturen, kunnen een model zijn voor deze 

werkelijkheid. Zo zegt Diana dat als een persoon met een beperking merkt dat anderen naar hem 

kijken; hij zichzelf ook anders gaat bekijken en zal schamen. De cultuur geeft aldus aan hoe de 

werkelijkheid er moet uit zien. Toch zijn culturen dynamisch en voortdurend in ontwikkeling 

(Scheirlinck, 2003). Zeinap stelt bijvoorbeeld dat men in Tsjetsjenië vroeger anders dacht over 

mensen met een beperking, maar omwille van de oorlog en het vaker voorkomen van disability staat 

men er nu meer positief tegenover. Ook Javad wijst op de veranderende ideeën van verscheidene 

Roma.  

Iedere persoon zou, vanuit alle sociale systemen, dan weer een eigen culturele bagage meedragen 

(Hoffman, 2002). De grens tussen opvoeding, cultuur, maatschappij, traditie… is bij de respondenten 

aldus niet strikt.  We verduidelijken dit aan de hand van het verhaal van Javad. Javad geeft aan dat 

hij zijn traditie en cultuur puur wil houden, maar het Belgische leven wil leiden. Dit laatste houdt 

mede in dat hij aan zijn kinderen alles wil leren wat hij van zijn ouders niet geleerd heeft. Later 

verwijst hij dan weer naar het belang van de familie en de ideeën die hij als “moslimRoma” heeft. Zijn 

religie, traditie en cultuur  heeft hij, veronderstellen we, ook meegekregen van zijn ouders. Javad 

geeft vervolgens aan dat de reacties van verschillende Roma ten opzichte van disability afhangen van 

“de maatschappij” en “de samenleving” waarin ze zijn opgegroeid en aldus de mate van discriminatie 

die ze daarin ervaarden. Javad verwijst bovendien naar “zijn volk, de Roma”, waarvoor hij een spiegel 

wil zijn. Echter duidt hij ook meermaals aan dat er heel veel verschillende Roma bestaan, 

bijvoorbeeld atheïsten, katholieken en orthodoxen en hoeveel verschillende reacties er kunnen zijn. 

Hij verwijst vooral naar de Islam als denk- en levenwijze, ook ten aanzien van disability, voor hem en 

zijn familie; toch is “traditie”, zoals muziek, het vroege trouwen en schoolproblemen dan weer meer 

kenmerkend voor de “Roma”. Bij Javad lijken verschillende systemen, zoals land, religie, etnische 

afkomst en gezin in elkaar over te vloeien. Het is niet eenvoudig, zo niet soms onmogelijk om aan te 

duiden welke waarden en normen, gebruiken en gedragingen bij welk sociaal systeem horen. Javad 

lijkt hier ook zijn persoonlijke weg een beetje in te zoeken; Daarom is cultuur als een conversatie 

waarin over betekenissen wordt gediscussieerd en onderhandeld. Culturen beïnvloeden namelijk 

elkaar (Hoffman, 2002). 

Scheirlinck (2003) stelt dat culturen slechts een breed stramien vormen waaruit een individu keuzes 

kan maken. Culturele bepaaldheid van een persoon kan daarom ook gezien worden als de sociale 

druk die de persoon voelt vanuit zijn sociale omgeving en vanuit zijn culturele socialisatie (Hoffman, 

2002). Diana bijvoorbeeld lijkt zich een beetje af te zetten tegen de cultuur in Tsjetsjenië, die ze “niet 

mooi” vindt. Ze geeft bovendien aan dat ze het haar niet zou aantrekken als de mensen naar Elina 

zouden kijken. “Ieder heeft zijn God he”.  Voor haar is de Islam, wat ze van haar moeder geleerd heeft 

belangrijker; vanuit de Tsjetjeense samenleving lijkt Diana minder druk te ervaren. Voor Jeton was 



87 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

het moeilijk om te kiezen voor het cochleair implantaat, omdat hij hoorde dat dit bepaalde gevolgen 

zou kunnen hebben. Ook zijn familie was hier bang voor. Uiteindelijk heeft hij een keuze gemaakt, 

waarbij hij bepaalde culturele ideeën naast zich neer moest leggen. Zijn ouders gaven hem die 

vrijheid, maar voegden er aan toe: “Als er iets is, dan moet je niet ons de schuld geven.”. Mijn 

interpretatie is dat hij aldus meer druk ervaarde dan Diana, waardoor het moeilijker was deze 

beslissing te nemen. Uiteraard was voor Jeton de gezondheid van zijn zoon hierbij prioritair. Dit 

verhaal sluit tevens aan bij de stelling van (Verstraete, 1999) die de invloed van persoonlijke en 

sociale factoren benadrukt -bijvoorbeeld het effect van negotiatie met de omgeving en het 

aanpassen van ideeën op basis van die aftoetsing, alsook de wederzijds beïnvloedende 

wisselwerking tussen het gedrag van “meerderheden” en “minderheden”- dragen bij tot de ideeën 

en het gedrag dat een persoon stelt. Ook het verhaal van Javad, die kiest voor het Belgische leven én 

zijn traditie en cultuur, kunnen we hierin passen.  

Hoffman (2002) wijst vervolgens op de verhouding van menselijke natuur,  cultuur en 

persoonlijkheid. Volgens Diana is het afhankelijk van  “hoe je zelf bent” of je mening over disability 

kan veranderen, wanneer je een kind met een beperking krijgt. Ze lijkt te verwijzen naar 

“persoonlijkheid”; echter ze verbindt “hoe je zelf bent” met “opvoeding”. Lindita en Safia benoemen 

“intelligentie” als beïnvloedende factor voor een postieve kijk op disability. Echter stellen ze beiden 

dat de mensen in België intelligenter zijn en meer lezen. Dit wijst erop dat ze “intelligentie” dus niet 

persé toeschrijven aan een persoon, als persoonlijke eigenschap, maar als een kenmerk van een 

nationale cultuur. Zeinap en Elisabeth wijzen op de invloed van hun opleiding; deze heeft hen 

respectievelijk geleerd altijd voor de zwakkeren te zorgen en een grotere sociale vaardigheid 

bijgebracht. Ze lijken daarmee te benoemen dat “intelligentie” niet iets vaststaands is, maar iets 

waaraan gewerkt kan worden.  

Allport (1954) beweert dat de familie het belangrijkste aspect is waarop mensen hun identiteit 

bouwen. Bij Diana lijkt dit alleszinds het geval te zijn.  Ook Safia, en later Lindita, lijken zich buiten 

bepaalde nationale culturele ideeën vanuit het land van afkomst te stellen. Diana, Safia, Jeton, Javad, 

Elisabeth en Serdzana schrijven allen een belangrijke invloed aan hun familie toe. Jeton vertelt dat 

men in zijn familie denkt “God, bescherm hem” over personen met een beperking. Voor andere 

Roma zou dat niet zo zijn. Ook Behar geeft aan dat hij altijd werd gerespecteerd door vrienden en 

familie en niet goed wist hoe andere mensen in Macedonië over disability dachten. Elisabeth zegt dat 

ze is “opgevoed” om iedereen als waardevol te zien. Echter, verwijst ze ook naar de nationale cultuur 

in Zweden waar integratie ervoor zorgt dat personen met een beperking veel te zien zijn. Het is 

onduidelijk of ze naar haar gezinssysteem verwijst, of naar de nationale cultuur van Zweden. De 

opmerking die ik hier bij wil maken is dat het idee van collectiviteit in verschillende nationale 

culturen sterker zou zijn dan bijvoorbeeld in België. 

Wat in nationale culturen  niet onderschat mag worden, zijn enkele onderliggende waarden en 

normen, aldus Hofstede (2005) en Pinto (2004); die zouden namelijk diep geworteld zijn. Volgens 

onderstaande tabel van landen waaruit enkele van de participanten komen, zou het collectivisme het 

hoogst zijn in het voormalig Joegoslavië, Hong Kong en Irak. Zo wijst Safia inderdaad het grote belang 

van familierealties in Irak aan. Behar benadrukt dat zijn gezin nu belangrijker is dan hijzelf. Lindita en 

Zhao geven hier niet expliciet blijk van. Zoals Elisabeth aangeeft is de “Power Distance” in Zweden 

inderdaad beduidend lager dan in andere landen. Echter, hoeft dit niet te betekenen dat Zweedse 

personen altijd minder belang hechten aan hiërarchie, zeker wanneer ze in een nieuwe context 
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komen, zo leert Elisabeth ons. Ze voelde zich geïntimideerd door de dokter, omdat ze niet wist hoe 

ze zich hierbij kon gedragen. De andere participanten komen, volgens Hofstede (2005) uit landen 

waar deze hiërarchie meer meespeelt; misschien is het daarom dat zij zich, zoals Elisabeth, niet extra 

geïntimideerd voelden. Toch geeft ook Lindita aan dat ze zich gediscrimineerd voelde door de 

gynaecoloog en niet wist wat ze daar mee moest doen. Ten slotte maakt ook de soepele rolverdeling 

tussen mannen en vrouwen in Zweden niet dat Elisabeth geen verschil tussen deze sociale systemen 

kan aanduiden.  

OTabel 1: Landenscores voor de culturele dimensies van Hofstede (Nunez, Nunez en Popma, 2012, P. 64,65)   

Ook Pinto (2004) wijst op het grotere belang van collectiviteit en een behoefte aan duidelijkere rollen 

in Oosterse culturen. Pinto wijst “eer” aan als een belangrijk na te streven goed in deze culturen; wat 

we zouden kunnen interpreteren als een grotere druk vanuit de maatschappij om zich aan te passen. 

Safia, Lindita, Diana, Jeton en Javad verwijzen dan ook naar deze eer, of de schaamte die in families 

kan ontstaan als ze een kind met een beperking krijgen. Deze kinderen worden dan vaak verstopt, of 

weggedekt zodat de buitenwereld hun bestaan niet kennen. Safia zegt dat personen van andere 

families niet meer zullen willen trouwen met de meisjes uit de familie waarbij de persoon met de 

beperking hoort. Ook Nourredine verwijst naar een zekere “familiale eer” in Marokko. Opvallend is 

dat sommige participanten zelf, zich buiten deze culturele ideeën lijken te stellen. Diana stelt dat ze 

haar cultuur “niet mooi” vindt; ook Safia distantiëert zich van hun nationale culturele invloeden. Zo 

geeft ook Jeton aan dat andere Roma kinderen met een beperking durven wegdekken, maar dat het 

in zijn familie anders is. Bij deze participanten lijken de belangrijkste invloeden, welke naam er dan 

ook aan gegeven wordt (opvoeding, geloof…), te maken hebben met invloeden vanuit 

gezinssystemen. 

De grenzen tussen de invloeden waarnaar participanten verwijzen, lijken aldus niet helemaal 

duidelijk te zijn. Dit wijst op enorm veel  invloeden, knooppunten van relaties, contexten die een 

persoon mee vormen… Opvallend is dat de meeste participanten aangeven dat ingrijpende 

gebeurtenissen zoals een migratie (en dus de confrontatie met andere nationale verschillen) of de 

confrontatie met disability, hun  “grondidee” van  disability niet wijzigen. Enkel Lindita geeft dit aan; 

Bij Jeton in een kleine mate en Safia geeft wisselende signalen; Javad geeft aan dat het mogelijk is 

dat Roma met een kind met een beperking meer van andere kinderen met een beperking gaan 

houden. Elisabeth, Nourredine, Diana, Zeinap, Mounir en Serdzana, Jeton, Safia en Javad verwijzen 

naar diepergewortelde ideeën, mogelijk gevormd vanuit gezinssystemen of de wisselwerking tussen 

culturele invloeden vanuit verschillende systemen, zo blijkt. Echter zal in deel 2 blijken dat de 

verhalen van de participanten wel breuklijnen en dynamieken kennen, die misschien –alleszinds 
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nuanceringen- betekenden voor hun betekenisgeving aan disability; het basisidee kan dan nog 

onaangetast lijken. 

5.3.2 Deel 2: Het “zelf” als rizoom; de mens als nomadisch subject. 
 

Naast de belangrijke invloeden vanuit gezinssystemen die personen ervaren; of ze dit nu opvoeding 

of geloof noemen, blijven zij nomadische subjecten. Aan de hand van de verhalen van de 

participanten werden namelijk dynamieken en breuken doorheen hun levenverhalen én doorheen 

het gesprek opegmerkt en werd duidelijk dat beïnvloedende factoren, gebeurtenissen, omgevingen  

en relaties met anderen de mens kunnen doen groeien (Sermijn et al., 2005). Een voorbeeld hiervan 

is Jeton, die een belangrijke beslissing nam op basis van ontmoetingen met onbekenden. Of Safia die 

vertelt dat ze na het horen van de diagnose van Hiwa in shock was. Na twee à drie weken echter, 

heeft ze zich er over gezet en is ze dit gaan accepteren; een veerkracht om met existentiële drama’s 

om te gaan (Braidotti, 1998 in Roets, Van Hove, Vanderplasschen en De Maagd, 2007). De 

onduidelijke opmerking die zij gaf over “Ik was ook. Ik denk van andere kinderen ook he.”, doet 

vermoeden dat de geboorte van haar zoon de aanleiding was van een geleidelijke breuk met andere 

ideeën. Geleidelijk, omdat Safia de opmerking maakt dat ze zich misschien wel richtte op de 

hartproblemen van haar zoon, om het Downsyndroom te vergeten. Lindita veranderde haar mening 

over personen met een beperking na de geboorte van Vera. Dit gebeurde in wisselwerking met de 

omgeving; ze haalde inspiratie uit haar nieuwe context, België. Dit duidt bijvoorbeeld op een 

potentialiteit en transformativiteit omdat het individu zichzelf en de collectieve identiteit positief 

reëvalueert (Moos, 1990  in De Clerck, 2005 in Burggraeve, 2006). Nourredine geeft aan dat hij zich 

dankzij de steun van vrienden en familie, makkelijk over zijn beperking heen kon zetten. Toch zijn er 

nog steeds momenten dat hij zich down voelt. Zijn tweede klap was voor hem mentaal nog moeilijker 

te verduren. Het gaat al weer beter met hem, maar hij lijkt soms meer in orde dan hij is. Dit wijst 

erop dat een individu  op verschillende momenten sterker of zwakker in zijn schoenen kan staan, al 

dan niet in wisselwerking met de omgeving (Braidotti, 2004, in Roets, Van Hove, Vanderplasschen en 

De Maagd, 2007). Ook Lindita voelt zich soms nog slecht omdat Vera een beperking heeft, echter is 

ze ook wel tevreden met haar ontwikkeling en probeert ze er naar te streven Vera zoveel mogelijk 

kansen te geven om zich verder te ontwikkelen. Het individu als nomade is aldus steeds op reis; hij 

heeft een toewijding om steeds te willen veranderen (Braidotti, 2004). Safia geeft dan ook aan dat ze 

in België de taal wilde leren, het systeem wilde leren kennen en ook meer wilt leren over het autisme 

bij haar zoon. Javad is dan weer volop een evenwicht aan het zoeken tussen verschillende levens, 

wat aansluit bij het idee van “nomadisch subject”  als een vorm van bewustzijn of een manier van 

denken; anders gezegd, een kritisch bewustzijn dat zich afzet tegen de dominante patronen van 

denken en gedrag. Nomadisch denken kan dan leiden tot een deconstructie van  een statisch 

centrum (Braidotti, 2004). Zo zetten verscheidene participanten zich af tegen negatieve reacties ten 

opzichte van disability, soms vanaf hun geboorte, soms vanaf de geboorte van hun kind, soms vanaf 

hun migratie. Of soms kunnen ze er niet precies een moment op plakken; het gaat om een dynamiek. 

Ook Behar strijdt voor zijn rechten en gaat in tegen een “hogere macht”. Mounir ten slotte, 

veranderde zijn mening over het bijzonder onderwijs, een weigering die –volgens Javad, vanuit de 

Roma gemeenschap kan overgenomen zijn. Mounir veranderde toch van idee en besliste dat 

bijzonder onderwijs uiteindelijk de beste optie voor zijn zoon was.  
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5.4 Onderzoeksvraag 3 
 

Wat zijn de invloeden op de beleving van  de toegankelijkheid van de formele hulpverlening  van 
(ouders van) personen met een disability, (waarvan de ouders)/(die) naar België              
migreerden?  
 

 

Zijn ze tevreden over de hulpverlening in België? Hoe beleven ze deze toegankelijkheid? Waar hebben 

ze behoefte aan? Zijn er moeilijkheden en zoja, Welke? Welke suggesties tot verbetering hebben ze? 

5.4.1 Terugblik op de resultaten 
 

Elisabeth, Lindita, Zhao en Behar hebben eerder moeilijke ervaringen achter de rug met de 

hulpverlening. Elisabeth, Lindita, Zhao en Behar  vonden het moeilijk om te weten waar ze naar toe 

konden gaan . Ze vonden ze het feit dat ze niet goed werden doorverwezen een probleem.  Lindita, 

Zhao en Behar durven zelf vragen te stellen. Elisabeth en Lindita en Zhao vonden de taal een 

probleem. Elisabeth en Lindita  maakten geen gebruik van tolken. Lindita is het niet eens met de 

groep waarin Vera zit; ze vindt dat Vera bij kinderen van een te laag niveau is ingedeeld. Lindita en 

Behar vonden het moeilijk dat ze gediscrimineerd werden. Lindita, Behar en Elisabeth ervaarden 

verschillen tussen de hulpverlening in verschillende landen. Elisabeth is over de hulpverlening in 

sommige landen wel tevreden en vond het moeilijk dat je niet weet hoe ver je kan gaan en hoe je 

mag reageren in een ander land.  ↓ 

Elisabeth, Diana, Nourredine, Mounir, Zeinap, Javad, Jeton, Safia  hebben eerder  goede ervaringen 

achter de rug met de hulpverlening.  Elisabeth, Diana, Nourredine, Mounir, Zeinap, Javad, Jeton, 

Safia stelden vragen aan mensen als iets niet duidelijk was of legden contacten. Elisabeth, Diana, 

Mounir, Zeinap, Javad, Jeton, Safia werden meestal goed doorverwezen of geholpen. Diana, 

Mounir, Zeinap, Safia vond het moeilijk om te weten waar ze naar toe kon gaan. Diana, Elisabeth, 

Mounir, Zeinap  vonden de taal een probleem.  Diana, Mounir, Zeinap maakten gebruik van tolken.  

De vraag welke invloeden er meespelen in de beleving van de toegankelijkheid van de hulpverlening, 

hangt af van verschillende factoren. De meeste participanten gaven aan moeilijkheden te ervaren 

met onder andere taal (wat bevestigd wordt door Cook et al., (1997)) en het niet weten waar naar 

toe te gaan (wat bevestigd wordt door Goossens n.d). Toch ervaarden de meeste participanten de 

hulpverlening overwegend als positief. Het geluk met hulpverleners en/of contacten die hen bijstaan 

en de weg tonen is, volgens de participanten heel belangrijk. Ook het initiatief van de participanten 

zelf (bevestigd door Raghoebier en Coolen (2002)); het gevoel dat ze vragen kunnen stellen lijkt 

hierop van invloed. Zo geeft Elisabeth aan dat zij in Nederland en Zuid-Duitsland niet gehoord werd 

door de dokters en moest strijden voor hulp. In Oost-Duitsland en België, werden haar hulpvragen 

wel gehoord. Ze voelde zich ook aanvaard, omdat de school Lena meteen wilde aannemen; dit was in 

Nederland niet zonder meer het geval. Echter; zeggen Lindita en Behar dat zij vragen stelden; deze 

werden alleen niet tegemoetgekomen. Zo wil Lindita dat Vera in een andere groep wordt geplaatst 

en heeft Behar gevraagd voor een afspraak met de dokter. Er kan aldus gesteld kunnen worden dat 
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de tevredenheid van de hulpverlening samenhangt met onvervulde zorgbehoeften (Leese et al, 

2008). Zhao ervaart daarentegen geen onvervulde zorgbehoeften. 

De participanten bevestigen grotendeels de informatie uit het litaratuuronderzoek (zie wat volgt), 

wat betreft ervaringen met de toegankelijkheid van de hulpverlening. Leemtes in de hulpverlening 

die diverse onderzoekers aangeven, worden ook door deze participanten aangehaald. Het moge 

duidelijk zijn dat  gebeurtenissen en personen die deze participanten ontmoet hebben, een enorm 

grote invloed hebben op het verloop en de ervaringen van deze participanten. Zo ervaarde Elisabeth 

de hulpverlening in België positiever als die in Nederland. Toch kan ook de dynamische, 

veranderende lerende kracht van de participanten niet onderschat worden. Safia geeft aan dat ze 

moest leren om in dit systeem mee te kunnen, dat ze zelf actief op zoek moest gaan naar hulp door 

mensen aan te spreken. Ook Elisabeth spreekt over een netwerk dat ze heeft opgebouwd doorheen 

de jaren.  

5.4.2 Verdere koppeling aan het literatuuronderzoek 
 

Verschillende auteurs wijzen op enkele factoren die een toegankelijke hulpverlening voor migranten 

kunnen belemmeren. Meervoudige problemen zouden bijvoorbeel dringender kunnen zijn dan de 

behoefte aan zorg (Raghoebier en Coolen, 2002). Javad geeft bijvoorbeeld aan dat hij door zijn 

financiële problemen misschien wat te wening aandacht aan Safaa heeft besteed. Hij wist echter 

eerst niet van haar achterstand. Nu probeert hij Safaa extra aandacht te schenken.  

Safia en Zeinap maakten gebruik van de “dringende medische hulpverlening” (Goossen, n.d.) . Zij 

moesten bepaalde operaties niet betalen; hiervoor zijn ze beiden heel dankbaar. Safia respecteert 

het erg dat de mens in België eerst komt. 

In de literatuur wordt tevens gewezen op mogelijke culturele invloeden die migranten ervan kunnen 

weerhouden om beroep te doen op de hulpverlening. Nourredine verwijst naar het belang van het 

familiale in Marokko, waardoor de hulpverlening ook minder snel gecommercialiseerd wordt daar 

(Raghoebier en Coolen, 2002). 

Het bereiken van gezinnen die te maken hebben met diability, verloopt niet altijd eenvoudig. 

Raghoebier en Coolen (2002) wijzen op het belang van enig idee van de mogelijkheden bij de 

migranten, mondigheid en taalvaardigheid en het belang van ketenzorg. Lindita, Elisabeth, Behar, 

Mounir en Zhao gaven aan dat het heel moeilijk was om te weten waar je naartoe kon gaan. Zij 

hingen dan ook erg af van goede doorverwijzingen. Lindita, Elisabeth, Behar en Zhao geven aan dat 

dit niet voldoende gebeurde. De taal was hierin van Lindita, Elisabeth en Zhao ook een barrière. 

Elisabeth ervaarde daarnaast een onzekerheid in hoeverre ze tegen de hiërarchie kon ingaan. 

Daarom durfde ze het niet om mondig te zijn. Safia, Jeton en Zeinap hadden het gevoel dat ze alles 

konden vragen en de mensen hen steeds verder hielpen. 

Ook in het hulpverleningsproces zouden culturele invloeden tot moeilijkheden kunnen leiden, zoals 

een mindere inbreng van migranten, omdat ze professionals als autoriteiten aanzien wiens mening 

niet ter discussie staat (El Boujddaini, 2012). Javad geeft echter aan dat dit bij sommige  Roma soms 

net te wening gebeurt; zij zouden de mening van de dokter meer moeten aannemen. Lindita en 

Elisabeth waren het ook niet altijd eens met de hulpverleners. Safia geeft aan bij problemen altijd de 

school te contacteren om te zien waar ze kan helpen.  
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De mate van tevredenheid samenhangen met het aantal onvervulde zorgbehoeften (Leese et al., 

1998), alsook met de kwaliteit van leven (Bautista, Glen en Shetty, 2007). Lindita geeft aan niet 

helemaal tevreden te zijn met de hulpverlening. Zij wil bijvoorbeeld dat Vera in een andere groep 

geplaatst wordt. Ook Elisabeth vond dat haar hulpvragen in het verleden niet altijd beantwoord 

werden. Dit maakte dat ze het beiden moeilijk vonden als nieuwkomer hier in de hulpverlening 

terecht te komen. Ook Behar zou in België graag meer hulp krijgen. Diana, Zeinap, Javad, Jeton en 

Safia zijn heel tevreden over de hulpverlening; zij hebben daarom meer het gevoel dat hun 

hulpvragen gehoord worden. 

Het inschakelen van tolken en/of interculturele bemiddelaars zou verder eventuele taal- of andere 

problemen kunnen helpen oplossen (Scheirlink, 2002). De aanwezigheid van medewerkers uit de 

eigen cultuur, zou tevens van aanmerkelijk belang zijn. Zij kunnen beter inspelen op culturele 

verschillen en kunnen voor een gevoel van herkenbaarheid en vertrouwen zorgen. Safia en Javad 

stelen beiden deze aanpak aan. Javad duidt aan dat de communicatie dan vlotter zal verlopen. Safia 

wijst erop dat deze personen ook kunnen inspele over cultuurdiversiteiten. 

Vervolgens zou een "outreachende" benadering de effectiviteit verhogen, evenals de herhaling van 

informatie. Een ketenbenadering tussen voorzieningen is tevens essentieel. (Raghoebier en Coolen, 

2002). Ook dit wordt door de participanten bevestigd. 

5.4.2 Een boodschap van de participanten 
 

De suggestie van Lindita en Elisabeth voor de verbetering van de hulpverlening  is  dat men in het 

ziekenhuis of bij de huisarts zou moet beginnen met informatie te geven en moet doorverwijzen naar 

een specialist. 

 “Het zou duidelijk bij de huisarts moeten zijn. Daar zou het meteen als je iets probleem hebt: 

“Ga naar M.” Het is niet gelooft dat daar één is, mensen moeten informatie krijgen en dat 

moet vanuit de huisarts of de kinderarts, dat is de twee.”  

Nourredine bedenkt vanuit zijn beroep bij het enkele suggesties voor de hulpverlening. Als je lid 

bent, van een organisatie wordt je makkelijk geïnformeerd. Zo zou het Vlaams agentschap elk jaar 

kunnen briefen wat nieuw is. In ziekenhuizen en revalidatiecentra zou men nog meer vormingen 

kunnen geven  om de mensen te informeren. Ook de assistent in het ziekenhuis zou de mensen meer 

informatie moeten geven en ze op de hoogte houden. 

Het organisatie zou kunnen helpen bij het bereiken van (allochtone) leden.  Dit is niet eenvoudig. 

Want hoe kan je je allochtone redenen is kaart brengen? Een naam wil ook niet altijd veel zeggen.  

“Tuurlijk kunnen wij helpen. Maar we moeten bekend geraken bij die mensen. Ze moeten de 

organisatie kennen en contact opnemen met u om lid te worden. En dat is eigenlijk het 

probleem, onze naambekendheid. Maarja. Dat is niet zo evident bij een organisatie. Alle, je 

moet rekening houden met veel dinges. Maar het kan inderdaad veel beter.We kunnen ons 

meer bekend maken en eigenlijk meer samenwerken. De mutualiteit moet samenwerken met 

ons. Wantja, de mutualiteit, iedereen is verplicht een ziekenverzekering te nemen. Alleja, ja 

iedereen, ze weten in principe welke privacy hen tegen houdt. Maar de mutualiteit weet wie 
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allemaal een handicap heeft in hun leden. Ze zouden kunnen bekend maken aan ons, zodat 

we die mensen kunnen contacteren. Maarja, dat mag niet, want de wet van privacy. “ 

De suggestie van Safia voor de hulpverlening is het inschakelen van een contactpersoon. Meer dan 

een tolk, maar iemand die het systeem en de cultuur hier kent en de cultuur van de anderen. 

Meestal hebben mensen ook meer vertrouwen in mensen uit Irak op Palestina zelf. Een tolk mist ook 

soms woorden. De meeste tolken zijn Marokkaans, hun cultuur is niet als de Irakezen; misschien wel 

80% maar niet alles. 

Javad geeft ten slotte enkele tips om met de Roma om te gaan. 

De kinderen waarvan de ouders niet naar school gingen, komen soms niet regelmatig naar school. 

Dat moet nog veranderd worden, die moeten zich aanpassen aan de samenleving. Er zijn ook Roma 

die hun kinderen naar school laten gaan voor kindergeld, een verblijfsstatuut of omdat ze anders 

problemen krijgen met de politie . Die zorgen dat hun kinderen elke dag naar school gaan, maar die 

kinderen willen hun best niet doen. Soms zijn de ouders analfabeet of kennen ze het Nederlands niet 

en kunnen ze ze niet helpen met hun huistaken. 

“Daarom heb ik altijd gezegd, alsjeblieft, als je met Roma-kinderen wil werken, een kans wil 

geven op onderwijs, geen stok achter de deur, geen OCMW. Doet dat niet. Maar wat moet je 

dan doen? Je moet eerst met de ouders overtuigen door twee beelden. Wat is de toekomst voor 

hun kind? Wat met school en wat zonder school?(...) En ook aan de mensen tonen, kijk we 

weten je situatie, jullie hadden de kans niet. Maar hier geven we die kansen aan meer 

kinderen. (…) Niet door te zeggen: ga naar school, anders krijg je geen kindergeld. Kinderen 

moeten zelf beseffen dat ze hun best moeten doen, dat is de eerste manier. Dus de ouders 

moeten overtuigd worden. Dan als je de kinderen op school hebt, moet je ze overtuigen hun 

best te doen. En niet zeggen: “Jij bent vijf minuten te laat”. Alsjeblieft, hij is toch op de school 

he. Hij is een Romakind, hij komt uit een familie die nooit een pen vastgehouden hebben.” 

Een Roma-contactpersoon heeft als voordeel dat je beter met de mensen kan communiceren, als je 

de taal niet kent.  Maar: “Die zijn meer trots op zichzelf als er een Kayu, een niet-Roma, komt.  (…) 

Ze vertellen dat aan iedereen. Een Kayu is binnengekomen, die heeft koffie gedronken en thee.” Enkel 

als ze geen vertrouwen hebben , geraak je moeilijker binnen als Kayu. En “Als je een man bent en het 

is een vrouw die de deur opent, dan mag hij niet zomaar binnen. Zonder dat hij ook een vrouw 

bijheeft of… een onbekende vrouw, dat komt omdat ze bang zijn, door de geschiedenis, ze waren 

geïsoleerd, gans hun leven waren ze gediscrimineerd.” En als je binnenkomt, hangt het ook af van je 

gedrag. 

5.5 Beperkingen van het onderzoek en aanwijzingen  

…...voor verder onderzoek 

5.5.1 Beperkingen van het onderzoek 

De keuze voor kwalitatief onderzoek houdt in deze masterproef in dat de verhalen van de 

verschillende participanten diepgaand werden geanalyseerd en gereconstrueerd. Daarom bleef het 
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aantal participanten beperkt tot 14 personen. Hoewel generalisatie niet het doel is van deze 

masterproef, konden deze verhalen wel de grote diversiteit en dynamiek aantonen. 

Verder betreft de taal een beperking van het onderzoek. Het was voor sommige participanten niet 

altijd de vragen te begrijpen; laat staan zich uit te drukken. Omdat men op sommige woorden niet 

kon komen, moest de onderzoeker soms te hulp schieten, door woorden te suggeren.  

Tot slot vormt ook het ontbreken van een opname van de interviews van drie participanten vormt 

een beperking van dit onderzoek. 

5.5.2 Aanwijzingen voor verder onderzoek 

Deze masterproef betreft een globale exploratie van verschillende mogelijke  invloeden, dynamieken 

en relaties die het idee van identiteit , de betekenisgeving aan disability en de beleving van de 

hulpverlening kunnen beïnvloeden. Vooral op de grote dynamiek in en tussen verhalen werd 

ingezoomd, om het idee van het individu als rizoom en als nomadisch subkect vorm te geven. Verder 

onderzoek is echter aangewezen om dit nog dieper uit te spitten. 
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7. Bijlagen 
7.1 Informed consent  
 

Informed Consent 
 

Voor mijn masterproef maak ik een studie over het leven van personen met een beperking in België 

van een andere dan de Belgische afkomst. Aan de hand van een interview zou ik u graag vragen 

stellen over uw leven als (ouder van een) persoon met een beperking en de invloed van het contact 

met verschillende culturen hierop. Ook zal gevraagd worden naar uw mening en ervaring met de 

hulverlening en of u deze toegankelijk genoeg vindt. 

 
Ik (naam) : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Ga ermee akkoord deel te nemen aan deze interviews en ga akkoord met de volgende voorwaarden:  

 

- Ik heb informatie gekregen over deze studie en heb hierover alle vragen kunnen stellen.  

- Ik werk uit vrije wil mee aan het interview.  

- Ik heb het recht op elk moment- en zonder de reden te noemen- niet meer mee te werken, ook na   

   het interview. 

- Ik ben akkoord dat de informatie uit het interview, op strikt vertrouwelijke en anonieme wijze in het   

   verslag mag gebruikt worden. 

- Ik ben ervan op de hoogte dat ik een samenvatting van het onderzoek kan krijgen.  

 
Voor akkoord,                                                                                                         Stefanie Allefs,  

                                                                                                                  Studente 2e Master Orthopedagogiek 

                                                                                                                                 Universiteit Gent  

 
 

 

……………………................                                                                                ……………………………………….  

 
Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u mij nog steeds contacteren. Hartelijk dank voor uw 

medewerking!  

 

Stefanie Allefs 

stefanieallefs@gmail.com 

Gsm: 0472/61. 71. 80 
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7.2 Topiclijst Semi- gestructureerd interview 
 

Topiclijst Semi-gestructureerd interview 

Ik ben Stefanie en voor mijn Masterproef maak ik een studie over het leven van personen met 

een(kindje met een) beperking in België die een andere dan de Belgische afkomst hebben. Aan de 

hand van een interview zou ik u graag vragen stellen over uw leven als persoon met een beperking, 

of ouder van een persoon met een beperking, en de invloed van het contact met verschillende 

culturen of landen hierop.  Ook zal gevraagd worden naar uw mening en ervaring met de 

hulverlening in België en of u deze toegankelijk genoeg vindt. Ik wil u bedanken omdat u voor dit 

gesprek hebt toegezegd. 

 

Allereerst zullen we samen de Informed Consent overlopen en kan u vragen stellen over het 

onderzoek. Verder hoeft u niet alle vragen te beantwoorden en kunt u op elk moment stoppen met 

dit gesprek.  

 

Ik heb u gevraagd om deel te nemen aan dit gesprek omdat u een beperking heeft (of een kind met 

een beperking) en een andere dan de Vlaamse afkomst hebt. 

 

I n t e r v i e w 
 
Interviewnummer:  

Interviewer:  

Datum:  

Begintijd:  

Eindtijd:  

Plaats van het interview:  

Waarom?  

Wie was aanwezig bij het interview?  

Waarom?  

Informed Consent?  

 

L  a n d  v a n  h e r k o m s t 
 

Kan u om te beginnen even vertellen van welk land u of uw familie afkomstig zijn, of u daar bent 

geboren en wanneer u of uw familie naar België zijn gekomen? 
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D i s a b i l i t y 
 

Ik zal nu enkele vragen stellen over uw beperking, hoe u ermee in aanraking kwam en hoe u dit een 

plaats heeft gegeven 

 

Op een bepaald moment werd u geconfronteerd met uw (of uw kinds) beperking of besefte u dat u 

een beperking had. Kan u iets meer vertellen over dat moment, hoe u het  te weten kwam en wat er 

door u heen ging? 

 

Op welke wijze heeft u deze beperking geaccepteerd? Was dit een lang proces? Wat vond je hierbij 

moeilijk? Welke zaken/personen hebben je hierbij geholpen?  Heeft uw religie hierop een invloed 

gehad? Heeft uw migratie hierop een invloed gehad? 

 

Wat ziet u als de oorzaak van uw beperking? Waarom? 

 

Op welke wijze kijkt u verder naar deze beperking? Hoe ziet u nu uzelf/uw kind?  Ziet u de beperking 

als iets eigen aan u of ziet u (ook) de omgeving als  medeverantwoordelijk?  

          

 Op welke wijze beïnvloedt deze beperking uw leven? Bij welke elementen/ Levensgebieden 

ondervindt u moeilijkheden (werk, gezin, vrije tijd, …) ? Welke positieve factoren zijn er? 

 

Hoe ziet u uw toekomst (van uw uw kind)? 

              

V i s i e   o p  b e p e r k i n g e n 
 

Nu komen er een aantal vragen over verschillende culturele kijkwijzen op beperkingen, uw eigen 

kijkwijze en zaken die dit hebben beïnvloed. Sommige van deze vragen kunnen  misschien moeilijk zijn 

en u weet er misschien niet meteen een antwoord op.  We kunnen dan misschien later op deze vragen 

terugkomen, nadat u even hebt kunnen nadenken.  Het is ook geen probleem als u niet echt een 

antwoord op de vragen weet. 

 

 

Hoe wordt er in uw land van herkomst naar personen met een beperking gekeken?  Hoe worden zij 

genoemd?  

 

Hoe worden personen met een beperking gesitueerd binnen thema’s zoals school en werk/ huwelijk 

en gezin/… ? 

 

Welke factoren beïnvloeden deze wijze van kijken, denkt u? Geschiedenis, religie, rijkdom/armoede, 

levensomstandigheden, invloedrijke instanties, personen,…? 

 

Wat vindt u van deze wijze van kijken? 

3.1 Visies op beperkingen: Land van herkomst 
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Wat vinden uw familieleden van uw (kinds) beperking? Heeft de beperking de iets veranderd in de 

familie, bijvoorbeeld ze dichter bij elkaar gebracht of net niet? 

 

Wat vinden vrienden/kennissen uit hetzelfde land van herkomst van uw (kinds) beperking? Heeft u 

het gevoel meer uitgesloten te worden of net niet? 

 

Welke steun  ondervindt u van uw familieleden en personen met hetzelfde land van herkomst?  

Waarmee zouden ze u nog meer kunnen steunen? 

                      

3.2 Visies op beperkingen: België 
 

Hoe denkt u dat men in België naar personen met een beperking kijkt? Hoe worden zij genoemd? 

 

Hoe worden personen met een beperking gesitueerd binnen thema’s zoals school en werk/ huwelijk 

en gezin/… ? 

 

 Welke factoren beïnvloeden deze wijze van kijken, denkt u? Geschiedenis, religie, rijkdom/armoede, 

levensomstandigheden, invloedrijke instanties, personen,… ? 

 

Wat vindt u van deze wijze van kijken? 

 

Met  welke Belgische  personen heeft  u contacten? Hoe heeft u hen ontmoet? Wat vinden zij van uw 

(kinds) beperking?  

 

Ondervindt u veel steun van Belgische personen? Op welke wijze zouden ze u nog meer kunnen 

ondersteunen? 

 

3.3 Eigen Visie op beperkingen o.i.v. verschillende culturen 
 

Hoe situeert u uw eigen visie hiertussen? Is er een bepaalde visie waar u meer achter staat? 

 

Indien van toepassing: keek u op een andere manier naar uw beperking/ uzelf voordat u naar België 

kwam? 

 

Heeft u het gevoel dat uw kijkwijze op beperkingen is veranderd omwille van het contact met 

verschillende landen? Gebeurt de betekenisgeving daarom bewuster bij u? 

 

3.4 Visie op beperkingen: Land van herkomst vs. Vlaanderen 
 

Denkt u dat de wijzen van kijken naar beperkingen in deze twee culturen botsen of  voor 

misverstanden kunnen zorgen? 

 

 Denkt u dat meer aandacht voor deze verschillen het begrip bij beide partijen kan verhogen? 

 



110 
 

 
Stefanie Allefs                                           Disability in kleur: de zwart-wit kijk in vraag gesteld                                                                      2011-2012 
Promotor: Prof.Dr. G. Van Hove           Masterproef  ingediend tot het behalen van de Master Orthopedagogiek, UGent.       

Welke factoren kunnen Belgen leren van uw landgenoten m.b.t. personen met een beperking? 

 

Welke factoren kunnen uw landgenoten leren van Belgen m.b.t. personen met een beperking? 

 

 

Los van culturele visies, welke personen hebben uw visie op beperkingen het meeste beïnvloed? 

Familieleden, personen waar u naar opkijkt, ...? 

 

 Bent u anders over personen met een beperking gaan denken nadat u er zelf (bij uw kind) mee werd 

geconfronteerd? Hoe dacht u voordat u rechtstreeks met een beperking werd geconfronteerd over 

personen met een beperking? 

 

Zijn er andere gebeurtenissen, ervaringen,… (religie?)  waardoor uw huidige visie op beperkingen  is 

gevormd? 

              

T o e g a n k e l i j k h e i d  v a n  d e  h u l p v e r l e n i n g 
  
Mensen met een handicap komen geregeld in contact met hulpverleners of artsen. Kunt u 
hier iets meer over vertellen?  
 
Beleving rond contacten met zorgverleningen   
 
Hoe zou u de contacten die u hebt met de hulpverlening  (ziekenhuizen of instellingen) 
omschrijven? 
 
Hoe bent u in contact gekomen gekomen met deze voorzieningen en hoe vond u de weg 
ernaartoe? Vond u dit moeilijk? 
 
Welke zaken waardeert u in deze hulpverlening?  

Welke aspecten vindt u moeilijk aan deze hulpverlening?  

Aan welke (professionele) hulp denkt u behoefte te hebben in de nabije toekomst?  

Denkt u dat de hulpverlening in België te veel is gericht op Belgen met een beperking? 

Wat zijn elementen die het voor personen met een andere afkomst moeilijker maken hun 
weg er naartoe/erin te vinden dan Belgen? 
 
Welke barrières zijn er nog om bijvoorbeeld hulp te zoeken? 
 
Hoe denkt u dat personen, afkomstig uit een ander land beter op de hoogte kunnen worden 
gebracht van het aanbod? 
 
Welke suggesties tot verbetering heeft u verder? 

3.5 Visie op beperkingen: andere beïnvloedende factoren 
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Denkt u dat een aparte hulpverlening specifiek voor personen met een andere afkomst een 
goede oplossing zou zijn? 
 
Hulpverleners  
 
Denkt u dat de meeste hulpverleners u begrijpen?  
 
Denkt u dat hulpverleners, afkomstig uit hetzelfde land als u, u beter zouden begrijpen of u 
meer vertrouwen zouden kunnen bieden? 
 
Over welke zaken zou u niet praten met een hulpverlener? Waarom niet?  
 
Tolken  
 
Maakt u soms gebruik van een tussenpersoon (vb. familie, vrienden, professionele tolk) om 
te communiceren met een hulpverlener of arts?  
 
Hoe ervaart u dit?  
 
Waar moet het meest op gelet worden als een tolk wordt ingeschakeld? Wat is goed, wat 
niet?  
 
Alternatieve geneeswijzen en artsen in land van herkomst  
 
Bent u ooit naar uw land van herkomst gegaan omwille van een onderzoek rond uw 
handicap? Waarom?  
 
Soms maken mensen in België gebruik van alternatieve geneeskunde in verband met hun 
handicap. Hebt u dit ook al gedaan, zowel in België als in uw land van herkomst ?  
 
Vergelijking met België en land van herkomst  
 
Ervaart u belangrijke verschillen qua hulpverlening tussen België en uw land van herkomst? 

(Bijvraag: waar doet u liefst beroep op de hulpverlening, waarom?) 

 

         D I S C R I M I N A T I E   
      

Heeft u zich ooit gediscrimineerd of uitgesloten gevoeld omwille van uw afkomst? Zoja, door 

wie/wanneer? 

 

Heeft u zich al gediscrimeerd of uitgesloten gevoeld omwille van uw beperking? Zoja, door 

wie/wanneer? 
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Heeft u zich al dubbel gediscriminieerd of uitgesloten gevoeld omwile van uw afkomst én 

beperking? 

 

Heeft u al het gevoel gehad dat de combinatie van uw afkomst en beperking voor negatieve 

reacties zorgde? En voor positieve reacties? 

 

Heeft u soms moeite met uw identiteit als persoon met een beperking of persoon van een 

andere origine?  

Zijn er andere redenen waarom u zich al gediscrimineerd of uitgesloten heeft gevoeld (zoals 

geslacht, religie, …) 

 


