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Masteronderzoek 

�  Periode: 2006-2008 
�  Methoden: 

* Interviews 
* Observaties 

�  Setting: 7 ziekenhuizen 
in Ghana 
Focus: Nederlandse 
gezondheidswerkers, 
zowel de ‘oude rotten’ 
als de ‘eendagsvliegen’ 



Wetenschappelijke literatuur 

 
 



Wetenschappelijke literatuur 

�  Weinig! 



Wetenschappelijke literatuur 

�  Weinig! 

�  Veelal vanuit het perspectief van de tropengangers zelf 
 



Kritiek op het perspectief van de tropengangers 

1. Handelen vanuit goede bedoelingen staat het 
vermogen tot kritische zelfreflectie in de weg 
 
-  Enthousiasme en goede bedoelingen domineren, waardoor 

iets doen wordt gezien als beter dan niets doen (Simpson, 
2004) 

-  Soms wordt zelfs de intentie om iets goeds te doen 
beschouwd als ‘goed genoeg’ (De Camp, 2007) 

-  Er is weinig aandacht voor de perspectieven van lokale 
medici à ‘dialectical deafness’ (Anson & Pfeiffer, 2013) 

 



Kritiek op het perspectief van de tropengangers 

2. Blinde vlek voor ongelijke machtsverhoudingen 
 
�  Any form of charity presupposes an unequal social order 

(Freire,1968) à the rich(er) versus the poor 
�  Lokale Afrikanen die naar hun mening wordt gevraagd zullen 

geneigd zijn te zeggen dat alles goed gaat en de inzet van 
westerlingen in alle opzichten wordt gewaardeerd 

 
 



Kritiek op het perspectief van de tropengangers 

3. Focus op zichtbare en kwantitatieve aspecten van 
bedoelde effecten 
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Dus... 
We weten vaak niet precies wat het effect van onze 
inzet is: 
�  We hebben beperkt zicht op de praktijk 
�  Kritisch kijken naar ons eigen werk is moeilijk 
�  Afrikanen staan niet te springen om het ons te 

vertellen 

 
Hoe kunnen we inzicht krijgen in lokale 
perspectieven mbt ons werk, om zo 
meer te leren over onze rol in Afrika? 



Promotieonderzoek 
�  Periode: 2012-2017 
�  Methoden: 

* Interviews 
* Observaties 

�  Setting: 1 ziekenhuis in 
Kameroen 

�  Focus: Relaties en 
machtsverhoudingen 
tussen westerlingen en 
lokale 
gezondheidswerkers 



  



James Scott 

 
INTERACTIE 
 
� Public transcript  
à openlijke en zichtbare interactie 

� Hidden transcript 
à interactie ‘achter de schermen’ 



Public transcripts 

Westerlingen: Kameroeners: 



Public transcripts 

We zijn 
allemaal 
mensen 

Gezien de 
omstandigheden 

doen ze het 
hartstikke goed 

hier 

Westerlingen: Kameroeners: 



Public transcripts 

We werken 
prima samen 

Ze passen zich 
goed aan 

We zijn 
allemaal 
mensen 

Gezien de 
omstandigheden 

doen ze het 
hartstikke goed 

hier 

Westerlingen: Kameroeners: 



Hidden transcripts 

Westerlingen: 



Hidden transcripts 

Ze maken nog zoveel 
basisfouten. Dingen waar 

wij echt van gruwen 

Ze hergebruiken 
veel materialen. 

Dat is heel 
onhygienisch! 

Die lokale 
gynaecoloog, zo, 
die reanimeert 

echt als een 
kleuter. 

Westerlingen: 



Hidden transcripts van Kameroeners 

Kameroeners: 



Hidden transcripts van Kameroeners 

We hebben een goed 
ziekenhuis, maar 

blanken vinden het 
nooit goed genoeg 

Zelfs studenten 
proberen ons 
de les te lezen Ze nemen ons niet écht serieus 

Ze denken dat ze 
het beter weten, 
maar ze weten 

niets van de lokale 
omstandigheden 

Voor alles dat we 
doen is een reden. 

Maar daar vragen ze 
nooit naar 

Kameroeners: 



Interacting hidden transcripts 

Westerlingen: 



Interacting hidden transcripts 

Ze bekijken ons 
minachtend van top tot 
teen en roddelen over 
ons in hun eigen taal 

Ze willen niks 
van ons leren 

Als we vragen 
stellen, negeren ze 

ons gewoon 

Westerlingen: 



Westerse dadendrang 
Een drang/neiging tot ingrijpen in de setting, die – 
ondanks de intentie tot aanpassen aan en leren 
van de lokale staff – in bepaalde situaties 
onweerstaanbaar is.  

�  Individuën 
�  Ziekenhuizen/NGO’s 
�  Opleidingsinsituten 

 



Westerse dadendrang ontleed 
�  Opleiding vs. Ervaring 
�  Personal authority vs. impersonal authority 

 



Opleiding vs. ervaring 

  



Opleiding vs. ervaring 

  
Mister Julian – nurse – operating theatre 
 



Opleiding vs. ervaring 

  
Mister Julian – nurse – operating theatre 
 

If you humiliate me because you are used to work 
with an assistant surgeon instead of an assistant 
nurse… You should be glad to have a nurse at all 
assisting you. 



Personal authority vs. impersonal authority 

  

The messenger The message 



Personal authority vs. impersonal authority 

  •  Doctor’s rounds children’s ward 
•  Local doctor and Belgian medical student 
•  Malaria 

 



Personal authority vs. impersonal authority  

  

 

He [the doctor] treated me like a stupid student! He simply 
told me I know nothing about tropical disease. I just nodded, 

but I know my theory well. 
 

•  Doctor’s rounds 
•  Local doctor and Belgian medical student 
•  Malaria 

 



Stof tot nadenken over het effect van ons 
werk in Afrika 



Doen we de goede dingen en doen we deze 
goed? 
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