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TER DISCUSSIE

Verantwoorde zorg vereist registratie van 
etnische herkomst
Marie-Louise Essink-Bot en Karien Stronks Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A600

Registratie van de etnische herkomst in de zorg is al lan-

gere tijd onderwerp van politiek en publiek debat.1 Onze 

stelling is dat registratie noodzakelijk is voor verantwoorde 

medische zorg aan alle Nederlanders. In dit artikel zetten 

we de argumenten voor deze stelling op een rij.

ETNISCHE HERKOMST

WAT IS ‘ETNISCHE HERKOMST’?
In Nederland wordt de etnische herkomst van individuen 

standaard gedefi nieerd op grond van geboortelandcrite-

ria.2 Iemand is van allochtone herkomst als hij of zij zelf 

in het buitenland is geboren én tenminste één ouder 

heeft die in het buitenland geboren is (eerste generatie), 

of als iemand die zelf in Nederland geboren is tenminste 

één ouder heeft die in het buitenland geboren is (tweede 

generatie). Volgens deze defi nitie kende Nederland in 

 circa , miljoen inwoners van allochtone herkomst, 

van wie circa , miljoen van niet-westerse allochtone 

herkomst. De groepen met de grootste omvang zijn oor-

spronkelijk afkomstig uit Turkije (.), Suriname 

(.), Marokko (.) en de Nederlandse Antillen 

en Aruba (.) (bron: http://statline.cbs.nl/statweb).

ETNISCHE HERKOMST BELANGRIJK VOOR VERANTWOORDE PATIËNTENZORG
Zorg ‘op maat’ veronderstelt dat de zorgverlener onder-

scheid maakt tussen patiënten naar kenmerken die rele-

vant zijn voor verantwoorde zorgverlening. Iedere arts 

maakt vanzelfsprekend verschil naar bijvoorbeeld leeftijd 

en sekse. Ook de etnische herkomst van een patiënt is 

zo’n kenmerk waar een zorgverlener rekening mee moet 

houden.3,4 De culturele achtergrond kan immers medebe-

palend zijn voor de manier waarop patiënten hun klach-

ten presenteren.

Registratie van de etnische herkomst van patiënten in de zorg is onder werp van politiek en publiek debat. Met dit 
ar tikel proberen wij aan dat debat een bijdrage te leveren. We beargumenteren dat registratie van etnische her-
komst van alle patiënten noodzakelijk is voor verantwoorde patiëntenzorg. Ten eerste is de etnische herkomst van 
de patiënt, net als sekse en leef tijd, een relevant gegeven voor diagnostiek en behandeling van de individuele 
patiënt. Ten tweede is informatie over etnische herkomst in zorgregistraties noodzakelijk voor onderzoek naar de 
kwaliteit van zorg voor patiënten van allochtone herkomst. Alleen op basis daar van kan men gericht aanknopings-
punten voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor risicogroepen formuleren. Daarmee is registratie van etni-
sche herkomst een voor waarde voor goede zorg aan álle Nederlanders.
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Er zijn ook epidemiologische verschillen. Zo komt diabe-

tes mellitus bij Hindostaanse Surinamers veel vaker en 

op jongere leeftijd voor dan bij autochtone Nederlanders. 

Daarom moet een arts bij een patiënt van Hindostaanse 

afkomst eerder bedacht zijn op deze aandoening.5 Dit 

verschil in epidemiologie is ook opgenomen in de NHG-

standaard ‘Diabetes mellitus’.6 Het is te beperkt om bij 

verschillen in epidemiologie tussen etnische groepen 

vooral te denken aan een verschil in genetische aanleg 

(www.minvws.nl/kamerstukken/pg//etniciteit-in-

de-zorg.asp, klik op bijlage ‘Etniciteit in de zorg’).1 Het 

vaker voorkomen van depressie onder Turkse en Marok-

kaanse ouderen bijvoorbeeld is vermoedelijk terug te 

voeren op hun migratiegeschiedenis en sociale context in 

het ‘gastland’.

Etniciteit is ook relevant in de behandelfase. Dit is tot nu 

toe vooral onderzocht voor hart- en vaatziekten. Hyper-

tensie moet bij patiënten van oorspronkelijk Afrikaanse 

herkomst, onder wie een deel van de Surinamers, anders 

behandeld worden dan bij autochtone Nederlanders. 

β-blokkers en ACE-remmers zijn namelijk minder eff ec-

tief bij negroïde patiënten.3

De etnische herkomst van patiënten is dus relevant in de 

dagelijkse patiëntenzorg. Een arts die volgens de NHG-

standaard ‘Diabetes mellitus’ wil werken, moet weten of 

een patiënt van Hindostaanse herkomst is of niet. De 

vraag naar etnische herkomst is echter geen standaard-

onderdeel in de anamnese. In tegenstelling tot wat velen 

denken, is de etnische herkomst van patiënten lang niet 

altijd betrouwbaar vast te stellen op uiterlijke, zichtbare 

kenmerken (‘op het oog’). Ook taalbeheersing is hiervoor 

geen geschikt criterium. De zorgverlener moet dus vra-

gen naar de etnische herkomst. Daarmee kan hij of zij 

meteen het gesprek openen over de implicaties ervan. 

Het is veel vanzelfsprekender om rekening te houden met 

de etnische herkomst van patiënten in de zorg als artsen 

dit gegeven van iedere patiënt standaard navragen en in 

het dossier vastleggen.

REGISTRATIE ETNISCHE HERKOMST

REGISTRATIE IS NODIG VOOR VERBETERING KWALITEIT VAN ZORG
Recent heeft ZonMw de Nederlandse gegevens over etni-

sche verschillen in gezondheid en in kwaliteit van zorg 

geïnventariseerd (www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-

programma-s/etniciteit-en-gezondheid).7-9 Weliswaar zijn 

er aanwijzingen voor etnische verschillen in kwaliteit van 

zorg, maar de beschikbare gegevens zijn zo beperkt dat 

inzicht in aard en omvang van die verschillen ontbreekt.

Ook verscheen onlangs een onderzoeksartikel over etni-

sche verschillen in perinatale sterfte in dit tijdschrift.10 

Een van de conclusies was dat de perinatale sterfte bij 

vrouwen van niet-westerse afkomst in de vier grote ste-

den hoger was dan bij westerse vrouwen. Dit resultaat is 

van belang om maatregelen te kunnen treff en ter verbe-

tering van perinatale uitkomsten. Dit onderzoek was 

mogelijk doordat men in de verloskundige zorg etnische 

herkomst registreert. Voor de meeste andere sectoren 

van de zorg zijn dergelijke analyses nu niet mogelijk.

Als allochtone herkomst een risicofactor is voor tekort-

komingen in de kwaliteit van zorg, dan lopen bepaalde 

allochtone groepen nu goede zorg mis. Onderzoek daar-

naar is op dit moment moeilijk, omdat men etnische 

herkomst van patiënten in Nederlandse zorgregistraties, 

bijvoorbeeld van ziekenhuisopnames, niet registreert. 

Daardoor is de omvang van etnische verschillen in de 

kwaliteit van zorg niet goed bekend. Ook weten we niet 

welke groepen in welke zorgsectoren meer of minder 

risico lopen. En omdat er geen inzicht is in de aard en de 

omvang van het probleem, is er ook geen inzicht in aan-

grijpingspunten voor verbetering. Het routinematig 

vastleggen van de etnische herkomst van patiënten kan 

dit probleem ondervangen.

GEBOORTELAND EN ZELFIDENTIFICATIE
Etnische herkomst volgens geboorteland is objectief vast 

te stellen, eenvoudig en betrouwbaar te registreren, en 

het gegeven is onveranderlijk. Voor gebruik in de zorg 

heeft etnische herkomst als gegeven ook beperkingen.

De belangrijkste is dat etnische herkomst op zichzelf 

geen informatie geeft over aspecten van etniciteit die 

direct met gezondheid en gezondheidszorg kunnen 

samenhangen. Denk daarbij aan migratiegeschiedenis, 

culturele achtergrond, taalbeheersing en de mate van 

acculturatie in de Nederlandse samenleving.

De tweede beperking is dat men met het geboorteland-

criterium geen onderscheid kan maken tussen verschil-

lende bevolkingsgroepen met dezelfde geografi sche her-

komst, bijvoorbeeld tussen creoolse en Hindostaanse 

Surinamers.

De derde beperking is dat de derde generatie, die nu nog 

klein is, niet meer als zodanig herkenbaar is.2

Sommige onderzoekers vinden opname van etnische 

herkomst in zorgregistraties niet meer nodig. Zij wijzen 

erop dat het tegenwoordig mogelijk is om – onder 

bepaalde voorwaarden – gegevens uit zorgregistraties, 

zoals de Landelijke Medische Registratie van ziekenhuis-

opnames, achteraf te koppelen aan de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). Het GBA (‘de burgerlijke 

stand’) bevat van iedere Nederlander die hier legaal ver-

blijft gegevens over het geboorteland van de persoon zelf 

en diens ouders. Daarmee is het in principe mogelijk om 

een etnisch herkomstgegeven achteraf toe te voegen aan 

zorgregistratiegegevens. Toch is dit geen afdoende oplos-

sing. Juist bij personen van niet-westerse allochtone her-

komst is de geboortedatum niet altijd precies bekend. Zij 
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staan daarom geregistreerd op bijvoorbeeld ‘--xx’, 

en dat levert bij koppeling aan de GBA problemen op. 

Bovendien ontbreken additionele gegevens, zodat we 

dezelfde beperkingen ondervinden als bij gebruik van 

etnische herkomst op basis van geboorteland.

Wij pleiten ervoor om naast etnische herkomst volgens 

geboorteland ook de ‘zelf-geïdentifi ceerde etnische her-

komst’ (zelfi dentifi catie) te registreren. Daarmee kan 

men verschillende etnische groepen afkomstig uit het-

zelfde geografi sche herkomst onderscheiden, zoals Tur-

ken en Koerden, of creolen en Hindostanen uit Suriname. 

Als we Surinamers als voorbeeld nemen, dan kan men op 

de volgende manier naar de herkomst vragen: ‘U hebt ons 

verteld dat u in Suriname bent geboren. Zoals u weet zijn 

er verschillende bevolkingsgroepen in Suriname, waaron-

der creolen en Hindostanen. Wilt u aangeven tot welke 

bevolkingsgroep uw ouders oorspronkelijk behoorden?’ Op 

een soortgelijke manier kunnen we van elke autochtone 

Nederlander vaststellen of zijn of haar grootouders van 

allochtone herkomst waren.

Natuurlijk geeft een combinatie van herkomst en zelfi den-

tifi catie geen gedetailleerd beeld van de brede variatie aan 

taalbeheersing, culturele kenmerken en acculturatieken-

merken die óók relevant zijn in de zorg. Dergelijke kenmer-

ken kunnen we echter niet met een paar simpele vragen 

achterhalen; ook zijn deze kenmerken minder eenduidig te 

registreren en ze zijn bovendien potentieel veranderlijk.

Het is wel praktisch haalbaar om iemands geboorteland 

en dat van zijn of haar ouders vast te leggen, gecombi-

neerd met zelfi dentifi catie. Op de logistiek gaan wij hier 

niet in, omdat deze verschilt per zorgsector. Registratie 

van etnische herkomst moet uiteraard gezondheidsrech-

telijk verantwoord zijn; daarvoor verwijzen wij naar de 

bijdrage van Ploem elders in dit tijdschrift.11

CONCLUSIE

De etnische herkomst van patiënten is een relevant gege-

ven bij ziekte en zorg. Registratie van etnische herkomst 

in de zorg biedt de basis voor verantwoorde individuele 

patiëntenzorg bij groepen van allochtone herkomst. Het 

is ook de beste manier om groepen op te sporen die rele-

vant zijn voor onderzoek gericht op verbetering van 

kwaliteit van zorg. Daarmee is registratie een voorwaarde 

voor goede zorg aan álle Nederlanders.

Belangenconfl ict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 26 maart 2009

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A337

●> Meer op www.ntvg.nl/opinie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal. Beleidsnota biotechnologie; brief 

staatssecretaris over het registreren van etniciteit in verband met de 

genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen. Vergaderjaar 2007-2008, 

27428, nr 114. Den Haag: Sdu; 2008.

2 Stronks K, Kulu-Glasgow I, Agyemang C. Th e utility of ‘country of birth’ 

for the classifi cation of ethnic groups in health research: the Dutch 

experience. Ethnicity & Health. 2008:1-14.

3 Brewster LM, van Montfrans GA, Kleijnen J. Systematic review: 

antihypertensive drug therapy in black patients. Ann Intern Med. 

2004;141:614-27.

4 Seeleman C, Suurmond J, Stronks K. Een arts van de wereld – etnische 

diversiteit in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum; 

2005.

5 Bindraban NR, van Valkengoed I, Mairuhu G, Holleman F, Hoekstra JB, 

Michels BP, et al. Prevalence of diabetes mellitus and the performance of 

a risk score among Hindustani Surinamese, African Surinamese and 

ethnic Dutch: a cross-sectional population-based study. BMC Public 

Health. 2008;8:271.

6 Rutten GE, de Grauw WJ, Nijpels G, Goudswaard AN, Uitewaal PJ, van 

der Does FE, et al. NHG-standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts 

Wet. 2006;49:137-52.

7 Kunst AE, Mackenbach JP, Lamkaddem M, Rademakers J, Deville W. 

Overzicht en evaluatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

naar etnische verschillen in gezondheid, gezondheidsrisico’s en 

zorggebruik in Nederland. Rotterdam: Erasmus MC; 2008.

8 Bekker M, van Mens-Verhulst J. GGZ en diversiteit: prevalentie en 

zorgkwaliteit. Programmeringsstudie ‘Etniciteit en Gezondheid’ voor 

ZonMW. Tilburg: Tilburg University; 2008.

9 Seeleman C, Essink-Bot ML, Stronks K. Toegankelijkheid en kwaliteit van 

de somatische zorg – programmeringsstudie ‘Etniciteit en gezondheid’ 

voor ZonMW. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum; 2008.

10 De Graaf JP, Ravelli ACJ, Wildschut HIJ, Denktas S, Voorham AJJ, Bonsel 

GJ, et al. Perinatale uitkomsten in de vier grote steden en de prachtwijken 

in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2734-40.

11 Ploem MC. Registratie van etniciteit onder voorwaarden toegestaan. Ned 

Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A600.

LITERATUUR


