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Migranten uit landen met grotere culturele afstand tot gastland hebben 
slechtere gezondheid 

 
Vandaag lanceert de Universiteit Gent CESSMIR, een interdisciplinair centrum dat alle UGent-
expertise over migratie en vluchten, over de verschillende wetenschapsdomeinen heen, samen 
brengt. Bij deze lancering worden nieuwe onderzoeksbevindingen naar buiten gebracht. Zo 
ook de bevinding dat de gezondheid van migranten samenhangt met de culturele afstand 
tussen hun gastlast en land van herkomst. 
  
De afgelopen decennia stelden onderzoekers overal ter wereld lagere gezondheidsuitkomsten vast bij 
etnische minderheden. Om een goed beleid ter zake te kunnen uitzetten, is het belangrijk de 
onderliggende mechanismen van de lagere gezondheid van etnische minderheden te kennen.  
 
UGent-onderzoekers uit verschillende disciplines sloegen de handen in elkaar om het effect van 
een welbepaalde factor op de gezondheid van etnische minderheden te onderzoeken: culturele 
afstand. Als eerste ter wereld, onderzochten doctorandus Jens Detollenaere, professor Sara Willems 
(faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) en professor Stijn Baert (faculteit Economie 
en Bedrijfskunde) de rol van culturele afstand tussen het gastland en land van herkomst van 
migranten in de verklaring van de gezondheid van deze migranten.  
 
De bevindingen zijn duidelijk: personen die migreren naar een land dat qua cultuur ver van hun 
land van origine afstaat, houden er later een minder goede gezondheid op na. Doctorandus Jens 
Detollenaere: “Een beduidend hogere culturele afstand sorteert op dat vlak eenzelfde effect als een 
drie jaar oudere leeftijd. De associatie tussen culturele afstand en gezondheid dooft evenwel uit: voor 
tweedegeneratiemigranten is er geen verband meer te vinden.” 
 
Verklaring 
 
Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat migranten die verder afstaan van de 
mainstream cultuur meer problemen ondervinden bij het zoeken naar gezondheidsgerelateerde 
informatie en minder makkelijk bereikt worden voor screeningscampagnes. 
 
Beleidsrelevantie 
 
De resultaten hebben duidelijke beleidsrelevantie. Ze maken opnieuw duidelijk dat de ene migrant de 
andere niet is. Zorgverleners dienen dan ook de multifacettaire identiteit van hulpbehoevenden 
voortdurend in acht te nemen en op een etnosensitieve en diversiteitsgevoelige manier opgeleid te 
worden.  
 
Verder onderstrepen de onderzoeksresultaten de nood om gerichte informatiecampagnes op te zetten 
omtrent gezondheid en screening voor migranten die zich verder van de mainstream cultuur bevinden. 
 
Methode 
 
De onderzoekers combineerden data omtrent de gezondheid van 3841 migranten in 27 Europese 
landen en een index omtrent de culturele afstand tussen deze en andere landen (in termen van 
voorkeuren en overtuigingen inzake onder andere werk, religie, moraal en nationale identiteit). 
 
Info 
 
Lees hier het wetenschappelijk artikel. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10198-017-0881-y

