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1. Stap 1: Algemene onderwerp verkenning  

1.1. Synoniemen / andere woorden  

Migratie – trek – verplaatsing – verhuizing – landverhuizing  

Immigratie – emigratie -  vluchtelingen  

1.2. Definities  

GOOGLE 

✓ Verhuizen van een grote groep mensen naar een ander land of een andere streek in 

dezelfde periode 

✓ Het trekken, verplaatsen van organismen 

✓ Van de ene plaats naar een andere verhuizen (toon de herkomst via de 

etymologiebank 

✓ Migratie is het verplaatsen van een groep van de ene naar de andere plaats 

BING 

✓ Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de 

andere 

✓ Rek van mensen binnen een land of van het ene land naar het andere 

✓ Dit is de verzamelnaam voor alle verhuizingen van personen of groepen over een 

gemeentegrens voor een langere periode. (veelal drie maanden of langer) 

✓ Weggaan naar een ander gebied of ander land, waar het hopelijk beter is 

YAHOO 

✓ Het verhuizen van één land, streek of plaats naar andere 

✓ Het verhuizen of zich verplaatsen  

✓ Verplaatsing van personen over een bepaalde grens met het doel zich in een nieuwe 

vaste woonplaats te vestigen.  

✓ Migratie is alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Dit kan zijn 

binnen het eigen land (migratie) naar het buitenland toe (emigratie) of een land  

 

 

 

 

 

 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/groep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_(sociologie)
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1.3. Resultaten “migratie”  

BING 

Soort bron  Aantal  

Boek  93 500 

Artikel  153 000 

Video  157 000  

Organisatie  139 000 

Definitiesites  47 600 

Eindwerk  13 400 

LIMO 

Soort bron  Aantal  

Boek  2.648 

Artikel  887 

Video  57  

Organisatie  / 

Eindwerk 324 

 

BESCHRIJVING 

We kunnen besluiten dat we op het internet veel meer definities gaan vinden en concrete 

betekenissen voor migratie. Als je verder zoekt dan ga je meer artikels en recente informatie. 

Bij Limo is het meer onderzoek en gaat men dieper in op bepaalde, specifieke voorbeelden. 

Op  het internet krijg je ook vaak informatie over wat de politieke partijen hiervan denken en 

wat er op hun sites over geschreven wordt.  

1.4. 3 willekeurige bronnen bespreken  

✓ ARTIKEL (De Standaard): “Francken trekt kaart van gecontroleerde arbeidsmigratie” 

o Currency  

- 26/10/2017 

o Reliability  

- Er is geen literatuurlijst of een verwijzing naar bepaalde bronnen  

- Er is ook geen sprake van een mening of een partijdige inhoud  

o Authority 

- Schrijver: Christof Vanschoubroek  

- Er is geen bewijs dat deze schrijver een expert is in dit onderwerp 
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o Point of view  

- Het artikel is geschreven met als doel mensen, iedereen, 

geïnteresseerden in dit onderwerp te informeren  

- Er wordt geen reclame gemaakt voor dit onderwerp want dit is een puur 

informatief artikel over een actueel onderzoek  

 

✓ BOEK: “Voorbij Fort Europa”  

o Currency  

- 14/10/2016  

o Realiability 

- Er is sprake van een eigen mening omdat dit boek gaat over de visie op 

het Europese migratiebeledi van Henk van Houtem en Leo Lucassen  

o Authority 

- Schrijver: Henk van Houtum, Leo Lucassen  

 

o Point of view  

- Ook dit is puur informatief en geen reclame of aanzet tot een bepaalde 

actie  

✓ EINDWERK: “Kinderen in oorlog en de gevolgen voor onderwijs”  

o Currency  

- 2013 

o Realiability  

- Er is geen sprake van mening omdat dit een eindwerk is op basis van 

onderzoek en van betrouwbare bronnen zoals onder andere de 

kinderrechten 

o Authority  

- Schrijver: Hanne Thys, Lorenz Mortelmans en Jan Geerts  

- Zij zijn studenten van de Thomas More Kempen  

o Point of view 

- Zij hebben onderzoek gedaan hoe het zit bij kinderen in oorlog voor het 

onderwijs, dit heeft dus wederom geen invloed op actiegedrag. Puur 

informatief.  
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1.5. Kritische terugblik op algemene verkenning  

Ik heb veel informatie verzameld met dit zoekproces. Het is dus wel redelijk goed verlopen. 

Ik heb verschillende, duidelijke definities gevonden en ook heel recente, actuele artikels en 

andere dingen. Wat ik niet veel ben tegengekomen is waren boeken. Er zijn eerder veel 

artikels over migratie en dat soort dingen dan echt boeken. Er zijn niet direct andere 

trefwoorden die ik zou kunnen gebruiken voor verder onderzoek maar misschien wel extra 

trefwoorden voor specifiekere situaties of onderwerpen zoals een bepaald land of periode.  

 

1.6. Mogelijke informatie- of onderzoeksvraag  

Hoe komt het dat mensen aan migratie doen?  

Is er een bepaald patroon, reden bij de mensen die aan migratie doen? 

Is het bij sommige landen meer als bij anderen en waarom?  

Is migreren altijd vluchten van een burgeroorlog of dergelijke?  

Hoe kijken de bewoners naar de migranten die naar hun land komen?  

Heeft migreren een grote invloed op kinderen?  

Heeft migreren een invloed op de migranten zelf? Zo ja, hoe groot is deze invloed? 
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2. Stap 2: de basistekst  

2.1. Bronvermelding  

Selten, J.P. (2005). Schizofrenie en migratie. Tijdschrift voor psychiatrie., 47 (11), 733-742. 

Geraadpleegd via http:// tijdschriftvoorpsychiatrie.nl 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1425pdf.pdf  

LITERATUURLIJST  

Arseneault, L., Cannon, M., Witton, J., e.a. (2004). Causal association between cannabis and 

psychosis: examination of the evidence. British Journalof Psychiatry,184, 110-117. 

 Boydell, J., van Os, J., McKenzie, K., e.a. (2001). Incidence of schizophrenia in ethnic 

minorities in London: ecological study into interactions with environment. BMJ,323, 1336-

1338. 

Bhugra, D., Leff, J., Mallett, R., e.a. (1997). Incidence and outcome of schizophrenia in 

whites, African-Caribbeans and Asians in London. PsychologicalMedicine,27, 791-798.  

Cannon, M., Jones, P.B., & Murray, R.M. (2002). Obstetric complications and schizophrenia: 

historical and meta-analytic review. American Journalof Psychiatry,159, 1080-1092. 

 Cantor-Graae, E., Pedersen, C.B., McNeil, T.F., e.a. (2003). Migration as a risk factor for 

schizophrenia: a Danish population-based cohort study. British Journalof Psychiatry,182, 117-

122. 

Cantwell, R., Brewin, J., Glazebrook, C., e.a. (1999). Prevalence of substance misuse in first-

episode psychosis. British Journalof Psychiatry,174, 150-153.  

Castle, D., Wessely, S., Der, G., e.a. (1991). The incidence of operationally defined 

schizophrenia in Camberwell, 1965-84. BritishJournalof Psychiatry,159, 790-794.  

Cochrane, R., & Bal, S.S. (1987). Migration and schizophrenia: an examination of five 

hypotheses. Social Psychiatry,22, 181-191.  

Covington, H. E., III, & Miczek, K.A. (2001). Repeated social-defeat stress, cocaine or 

morphine. Effects on behavioral sensitization and intravenous cocaine. 

Psychopharmacology,158, 388-398.  

Dean, G., Walsh, D., Downing, H., e.a. (1981). First admissions of native-born and 

immigrants to pyschiatric hospitals in SouthEast England 1976. British Journalof 

Psychiatry,139, 506-512.  

Dohrenwend, B.P., Levav, I., Shrout, P.E., e.a. (1992). Socioeconomic status and psychiatric 

disorders: the causation-selection issue. Science,255, 946-952.  

Eaton, W., & Harrison, G. (2001). Life chances, life planning, and schizophrenia. 

InternationalJournalofMentalHealth,30, 58-81. 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1425pdf.pdf
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Gale, C.R., & Martyn, C.N. (1995). Migrant studies in multiple sclerosis. 

ProgressinNeurobiology,47, 425-448.  

Goater, N., King, M., Leavey, G., e.a. (1999). Ethnicity and outcome of psychosis. British 

Journalof Psychiatry,175, 34-42.  

Gottesman, I. (1991). SchizophreniaGenesis. New York: Freeman. Harrison, G., Glazebrook, 

C., Brewin, J., e.a. (1997). Increased incidence of psychotic disorders in migrants from the 

Caribbean to the United Kingdom. PsychologicalMedicine,27, 799-806.  

Harrison, G., Owens, D., Holton, A., e.a. (1988). A prospective study of severe mental 

disorder in Afro-Caribbean patients.PsychologicalMedicine,18, 643-657.  

Hitch, P.J., & Clegg, P. (1980). Modes of referral of overseas immigrant and native-born first 

admissions to psychiatric hospital. Social Science&Medicine,14A, 369-374. Hutchinson, G., 

Takei, N., Bhugra, D., e.a. (1997). Increased rate of psychosis among African-Caribbeans in 

Britain is not due to an excess of pregnancy and birth complications. British Journal of 

Psychiatry,171, 145-147.  

Janssen, I., Hanssen, M., Bak, M., e.a. (2003). Discrimination and delusional ideation. British 

Journalof Psychiatry,182, 71-76. 

 Krupinski, J., & Cochrane, R. (1980). Migration and mental Health--a comparative study. 

JournalofInterculturalStudies,1, 49-57.  

Link, B., & Dohrenwend, B.P. (1980). Formulation of hypotheses about the ratio of untreated 

to treated cases in the true prevalence studies of functional psychiatric disorders in adults in 

the United States. In B.P. Dohrenwend (Red.), Mental illness in the s c h i z o f r e n i e e n m 

i g r a t i e t i j d s c h r i f t v o o r p s y c h i a t r i e 4 7 ( 2 0 0 5 ) 1 1 741 UnitedStates: 

Epidemiologic Estimates (pp. 133-148). New York: Praeger.  

Malaspina, D., Harlap, S., Fennig, S., e.a. (2001). Advancing paternal age and the risk of 

schizophrenia. ArchivesofGeneral Psychiatry, 58, 361-367.  

McGovern, D., & Cope, R.V. (1987). First psychiatric admission rates of first and second 

generation Afro Caribbeans. Social Psychiatry, 22, 139-149.  

McGrath, J. (1999). Hypothesis: is low prenatal vitamin D a risk-modifying factor for 

schizophrenia? Schizophrenia Research,40, 173- 177.  

McKenzie, K., Jones, P., Lewis, S., e.a. (2002). Lower prevalence of premorbid neurological 

illness in African-Caribbean than White psychotic patients in England. 

PsychologicalMedicine,32, 1285- 1291.  

Os, J. van, Castle, D.J., Takei, N., e.a. (1996). Psychotic illness in ethnic minorities: 

clarification from the 19991 census. Psychological Medicine,26, 203-208.  
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Pedersen, C.B., & Mortensen, P.B. (2001). Evidence of a dose-response relationship between 

urbanicity during upbringing and schizophrenia risk. ArchivesofGeneral Psychiatry,58, 1039-

1046.  

Rosenthal, D., Goldberg, I., Jacobsen, B., e.a. (1974). Migration, heredity, and schizophrenia. 

Psychiatry,37, 321-339. Rwegellera, G.G. (1977). Psychiatric morbidity among West 

Africans and West Indians living in London. Psychological Medicine,7, 317-329.  

Selten, J.P., & Cantor-Graae, E. (2005). Social defeat: risk factor for schizophrenia? British 

Journalof Psychiatry,187, 101-102. Selten, J.P., Cantor-Graae, E., Slaets, J.P.J., e.a. (2002). 

Ödegaard’s selection hypothesis revisited: schizophrenia in Surinamese immigrants to the 

Netherlands. American Journalof Psychiatry,159, 669-671. 

 Selten, J.P., Slaets, J.P., & Kahn, R.S. (1997). Schizophrenia in Surinamese and Dutch 

Antillean immigrants to The Netherlands: evidence of an increased incidence. 

PsychologicalMedicine,27, 807-811.  

Selten, J.P., & Sijben, N. (1994). First admission rates for schizophrenia in immigrants to The 

Netherlands. SocialPsychiatryandPsychiatric Epidemiology,29, 71-77. 

 Selten, J.P., Veen, N.D., Feller, W., e.a. (2001). Incidence of psychotic disorders in 

immigrant groups to The Netherlands. BritishJournal of Psychiatry,178, 367-372.  

Selten, J.P., Zeyl, C., Dwarkasing, R., e.a. (2005). First-contact incidence of schizophrenia in 

Surinam. British Journalof Psychiatry,186, 74-75.  

Takei, N., Persaud, R., Woodruff, P., e.a. (1998). First episodes of psychosis in Afro-

Caribbean and White people. An 18-year follow-up population-based study. British Journalof 

Psychiatry,172, 147- 153.  

Thomas, C.S., Stone, K., Osborn, M., e.a. (1993). Psychiatric morbidity and compulsory 

admission among UK-born Europeans, AfroCaribbeans and Asians in central Manchester. 

British Journalof Psychiatry,163, 91-99.  

United Nations. (2002). UNCTADHandbookofStatistics. Geneva: United Nations.  

Veen, N.D., Selten, J.P., Hoek, H.W., e.a. (2002). Use of illicit substances in a psychosis 

incidence cohort: a comparison among different ethnic groups in the Netherlands. Acta 

PsychiatricaScandinavica,105, 440-443.  

Veen, N.D., Selten, J.P., Schols, D., e.a. (2004). Diagnosis stability in a Dutch psychosis 

incidence cohort. British Journalof Psychiatry, 185, 460-464.  

Warner, R. (1995). Time trends in schizophrenia: changes in obstetric risk factors with 

industrialization. Schizophrenia Bulletin,21, 483-485. 
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 Zolkowska, K., Cantor-Graae, E., & McNeil, T.F. (2001). Increased rates of psychosis among 

immigrants to Sweden: is migration a risk factor for psychosis? PsychologicalMedicine,31, 

669-678. 

2.2. Bronvermelding bis  

✓ Janssen e.a.(2003, p.7) stelt dat “In een prospectief onderzoek in Nederland werden 

enige aanwijzingen gevonden dat discriminatie een risicofactor is voor het 

ontwikkelen van psychotische symptomen  

✓ Bij een citaat in onderzoek door Link & Doherenwend 1980 “Een onderzoek naar 

percentages behandelde versus onbehandelde patiënten toonde aan dat de hoogste 

percentages behandelde gevallen afkomstig waren uit de hogere sociale klassen”  

2.3. Context  

- Tijdschrift van de psychiater  

- Nederlandse / Vlaamse vereniging voor psychiatrie  

- Samen met E. Cantor Graae  

- Geen specifieke doelgroep, mensen die geïnteresseerd zijn in dit 

onderwerp 

2.4. Auteur  

J.P. Selten is psychiater en epidemioloog-B, verbonden aan het Rudolf Magnus Instituut voor 

Neurowetenschappen, afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zijn doel 

van zijn onderzoeksgroep is het testen en verder ontwikkelen van de social defeat-hypothese 

van non-affectieve psychose. Deze houdt in dat de langdurige, negatieve ervaring van sociale 

uitsluiting de dopamine-huishouding in het brein ontregelt en het risico op psychose verhoogt. 

Een tweede doel is het ontwikkelen van betere behandelingen.  

2.5. Structuur  

De tekst heeft een zeer duidelijke structuur. Het heeft een duidelijke inleiding waarin men 

zegt wat er in de tekst zal besproken worden en vanwaar de inhoud van de tekst komt  

Er zijn enkele tussentittels waardoor het duidelijk is waarover men praat en hoe het in elkaar 

zit.  

In het artikel zijn er ook enkele tabellen over bepaalde dingen die worden besproken in de 

tekst onder andere een tabel over de meta-analyse van het onderzoek. Ook staat er een 

natuurlijke logaritme in van de relatieve risico’s van het onderzoek naar de incidentie van 

schizofrenie.  

De bronvermelding gebeurt in de tekst zelf en dan uitgebreider in de bronnenlijst op dezelfde 

methode als de APA en er worden geen voet- of eindnoten gebruikt in dit artikel. 
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2.6. Lijst met gelijksoortige info  

 ORGANISATIES  

De United Nations Conference on Trade and 

Development 

UNCTAD is de conferentie van de Verenigde 

Naties inzake handel en ontwikkeling. Het is een 

permanent intergouvernementeel lichaam. UNCTAD heeft 

zich ontwikkeld tot een gezaghebbend instituut, waarvan 

de werkzaamheden het helpen vormgeven van de huidige 

politieke debatten en het denken over ontwikkeling tot 

doel hebben.  

 

SPECIALISTEN 

 Cantor-Graaie Elizabeth Ze is Zweeds en werkt bij de Social 

Medicine and Global Health 

division. Ze is vooral bezig met 

mensen hun geestelijke gezondheid 

en ook migratie en de ontwikkeling 

van incidentie van schizofrenie. 

 

Selten Jean-Paul  Jean-Paul is een prof in de 

universiteit van Maastricht. Hij 

schrijft veel boeken en artikels die te 

maken hebben met migratie, 

schizofrenie en alles wat daarbij 

komt kijken. 

 

VAKTERMEN  

Meta-analyse  In een meta-analyse worden de resultaten van een aantal 

vergelijkbare klinische studies kwantitatief samengevat. 

Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere 

betrouwbaarheid een uitspraak te doen over de 

effectiviteit van een interventie of behandeling. 

Discrepanties  Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken niet 

met elkaar overeenstemmen. Er is een leemte tussen 

theorie en praktijk. Het Latijnse woord geeft aan dat er 

een verschil is 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
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Incidentie  De incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe 

gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van 

de bevolking. Meestal wordt de incidentie per duizend 

personen per jaar opgegeven en soms per honderdduizend 

per jaar. De incidentiemoet niet worden verward met de 

prevalentie die aangeeft hoe... 

 

INTERESSANTE BRONNEN  

✓ Bhugra, D., Leff, J., Mallett, R., e.a. (1997). Incidence and outcome of schizophrenia 

in whites, African-Caribbeans and Asians in London. PsychologicalMedicine,27, 791-

798. 

✓ McGrath, J. (1999). Hypothesis: is low prenatal vitamin D a risk-modifying factor for 

schizophrenia? Schizophrenia Research,40, 173- 177. 

✓ Cannon, M., Jones, P.B., & Murray, R.M. (2002). Obstetric complications and 

schizophrenia: historical and meta-analytic review. American Journalof 

Psychiatry,159, 1080-1092.  

2.7. Powerpoint  

De PowerPoint is te vinden op wikidot. 

BRONNEN 

Google afbeeldingen  
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3. Stap 3: beschikking krijgen en meer zoeken  

3.1. Vindplaats bronnen  

Bron Databank / website  

Dean, G., Walsh, D., Downing, H., e.a. (1981). First 

admissions of native-born and immigrants to pyschiatric 

hospitals in SouthEast England 1976. British Journalof 

Psychiatry,139, 506-512. 

LIMO 

Krupinski, J., & Cochrane, R. (1980). Migration and 

mental Health--a comparative study. 

JournalofInterculturalStudies,1, 49-57.  

http://journals.sagepub.com  

Harrison, G., Owens, D., Holton, A., e.a. (1988). A 

prospective study of severe mental disorder in Afro-

Caribbean patients.PsychologicalMedicine,18, 643-657.  

www.cambridge.org  

Bhugra, D., Leff, J., Mallett, R., e.a. (1997). Incidence 

and outcome of schizophrenia in whites, African-

Caribbeans and Asians in London. 

PsychologicalMedicine,27, 791-798.  

LIMO 

 

Dohrenwend, B.P., Levav, I., Shrout, P.E., e.a. (1992). 

Socioeconomic status and psychiatric disorders: the 

causation-selection issue. Science,255, 946-952.  

www.books.google.be 

 

McGovern, D., & Cope, R.V. (1987). First psychiatric 

admission rates of first and second generation Afro 

Caribbeans. Social Psychiatry, 22, 139-149. 

https://link.springer.com  

Takei, N., Persaud, R., Woodruff, P., e.a. (1998). First 

episodes of psychosis in Afro-Caribbean and White 

people. An 18-year follow-up population-based study. 

British Journalof Psychiatry,172, 147- 153.  

http://www.readcube.com 

 

Gale, C.R., & Martyn, C.N. (1995). Migrant studies in 

multiple sclerosis. ProgressinNeurobiology,47, 425-448.  

LIMO 

 

McGrath, J. (1999). Hypothesis: is low prenatal vitamin 

D a risk-modifying factor for schizophrenia? 

Schizophrenia Research,40, 173- 177.  

http://www.sciencedirect.com  

Zolkowska, K., Cantor-Graae, E., & McNeil, T.F. 

(2001). Increased rates of psychosis among immigrants 

to Sweden: is migration a risk factor for psychosis? 

Psychological Medicine,31, 669-678. 

www.cambridge.org  

http://journals.sagepub.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.books.google.be/
https://link.springer.com/
http://www.readcube.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.cambridge.org/
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Veen, N.D., Selten, J.P., Schools, Dea (2004). Diagnosis 

stability in a Dutch psychosis incidence cohort. British 

Journal Of Psychiatry, 185, 460-464. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

United Nations. (2002). 

UNCTADHandbookofStatistics. Geneva: United 

Nations 

http://unctad.org 

 

Pedersen, C.B., & Mortensen, P.B. (2001). Evidence of 

a dose-response relationship between urbanicity during 

upbringing and schizophrenia risk. ArchivesofGeneral 

Psychiatry,58, 1039-1046.  

https://jamanetwork.com  

McKenzie, K., Jones, P., Lewis, S., e.a. (2002). Lower 

prevalence of premorbid neurological illness in African-

Caribbean than White psychotic patients in England. 

Psychological Medicine,32, 1285- 1291 

https://academic.oup.com  

Cannon, M., Jones, P.B., & Murray, R.M. (2002). 

Obstetric complications and schizophrenia: historical 

and meta-analytic review. American Journalof 

Psychiatry,159, 1080-1092 

LIMO 

 

3.2. Auteurs van je basistekst  

J.P. SELTEN  

✓ Selten, JP. (2002). Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland. 

Tijdschrift voor psychiater, 44/2002(11), 665-675 

✓ Selten, J.P., Sommer, I.E., Aleman, A. (2002). Lateralisatie bij schizofrenie: een meta-

analyse. Tijdschrift voor psychiater, 44/2002(2), 107-118  

 

3.3. Het colofon als snelle info  

Ik heb het boek “De geschiedenis van mijn gekte” van Elyn Saks. Dit boek gaat over het 

leven van een schizofrenie patiënt namelijk Elyn Saks zelf. Op de voorkant zie je de titel “De 

geschiedenis van mijn gekte, een leven met schizofrenie” en de schrijfster Elyn Saks. 

Op de achterflap vindt ge je korte inhoud over wat het boek gaat. De ziekte wordt kort 

uitgelegd, er staat ook dat Saks een uitgebreid onderzoek heeft gedaan en dit ook de kans is 

om haar levensverhaal te vertellen. Je vindt er ook wat informatie over Elyn Saks zelf en 

recensies van Publishes weekly en auteur Oliver Saks.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://unctad.org/
https://jamanetwork.com/
https://academic.oup.com/
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3.4. Buiten de basistekst  

 Waar zocht je het?  Resultaten?  

Migratie  Google  1.690.000 

Hallucinaties  Yahoo  94.000 

Invloed ziektes Bing  237.000 

Schizofrenie  Google  931.000 

 

5.138 zoekresultaten in Limo met als trefwoord: migratie  

BOEKEN  

✓ Geldof, D. (1965). Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert. Vijfde 

herziene druk. Leuven: ACCO. 

✓ Dieteren, R. (1962). De migratie in de mijnstreek 1900-1935. Nijmegen: Centrale 

Drukk.  

✓ Lievens, J. (1996). Krachtlijnen van gezinsvormende migratie. Brussel: VUB, 

Centrum voor sociologie. 

ARTIKELS 

✓ Zoomers, A. (2013). Migratie en ontwikkeling in Afrika. Internationale Spectator, 

67/2013 (3), 2-9317 

✓ Duin, C., Nicolaas, H., van der Gaag, N.L. (2013). Bevolkingsprognoses 2012-2060. 

Veronderstellingen migratie. Bevolkingstrends, december 2013/2013, 1-34 

✓ Klaveren, M., Tijdens, K. (2015). Migratie in de gezondheidszorg: loonwijzer. 

Tijschrift over Arbeidsverhoudingen, 26/2015 (1) 

EINDWERKEN 

✓ Geuns, A. (1993). De economische effecten van migratie in België (theses). KUL: 

Faculteit der economische en toegepaste economische wetenschappen.  

✓ Wijnhoven, P. (1979). Interne migratie in ontwikkelingslanden (theses). KUL: 

Departement economie.  

✓ Huymans, J. (1995). De gevolgen van migratie op intersectoriële loonverschillen 

(theses). KUL: Faculteit der economische en toegepaste economische wetenschappen. 
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8 zoekresultaten in Lirias met als trefwoord: hallucinaties  

ONDERZOEK 

✓ De Hert, M., Hulselmans, J., D’haenens, G., Janssen, F., Sabbe, B., Wampers, M. 

(2002-2004) Auditieve hallucinaties bij schizofrene patiënten. Lirias. 

✓ Bracke, S. (2002). Het verschil kennen: feministische denkwegen uit de neoliberale 

hallucinaties. Lirias. 

✓ Raes, F., Hermans, D. (2000). Gedragsanalytische en cognitieve benaderingen van 

wanen en hallucinaties: Een dialectische confrontatie met synthese binnen de 

functieanalyse. Lirias.  

36.066 zoekresultaten in Springer Link met als trefwoord: hallucinations  

ANDERSTALIGE BRONNEN  

✓ Blom, J.D., Iris, E.C. (2012). Hallucinations. Sommer. 

✓ Unknown (1994). Hallucinations after salbutamol inhaler abuse. Reactions Weekly, 

516/1994 (1), 2-2  

✓ Unknown (1996). Epoetin-alfa may cause visual hallucinations. Inpharma Weekly, 

1065/1996 (1), 21-21  

625 zoekresultaten in Gopress Academic met als trefwoord: schizofrenie  

E-ARTIKELS 

✓ Hanselaer, J. (29, november, 2017). Gek én geniaal. Het laatste nieuws. Geraadpleegd 

via Gopress Academic. 

✓ Vets, T. (25, november, 2017). Elke opname in de psychiatrie voelt als een 

teleurstelling. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via Gopress Academic  

✓ Van Boxem, K. (18, november, 2017) Armoede en feestgedruis De Tijd. 

Geraadpleegd via Gopress Academic  

INTERNET 

✓ Selten, J.P. (2001). Search for the Causes of Schizophrenia (- Volume5).  

✓ Oliemeulen, L., Harm Thung, F. Ongehoord. Garant Uitgevers.  

✓ Weinberger, D.R., Harrison, P., Wiley, J. (2011). Schizophrenia.  

53 zoekresultaten in Limo met als trefwoord: schizofrenie  

BEELDMATERIAAL 

✓ Teleac (bijdrager). (2004). Schizofrenie (DVD). Hilversum: Teleac. 

✓ Dirk, Mark (bijdragers. (2002). Jongeren met schizofrenie. (video). Hilversum: 

evangelische omroep. 

✓ VTM (uitgever). (2009). Mario, psychiatrische patiënt met schizofrenie. (DVD). 

Vilvoorde: VTM. 



Pagina 17 van 22 

 

4. Stap 4: contextualiseren  

4.1. Organisatie  

Als organisatie passend bij mijn thema heb ik Delta gekozen (onderdeel van Antes). Delta 

helpt mensen met psychische klachten. Hun voorkeur is om mensen dicht bij huis of thuis te 

helpen. Bij complexe psychiatrische aandoeningen is het soms nodig om mensen op te nemen. 

Delta heeft daarvoor diverse opname-afdelingen. Ze vinden het belangrijk om de opname zo 

kort mogelijk te houden. Na een opname bieden ze thuis behandeling en ondersteuning of 

bieden we poliklinische behandeling. Op afspraak komt de cliënt dan naar de polikliniek.  

Voor een kleine groep van hun cliënten is het belangrijk dat zij intensieve zorg krijgen en 

begeleid worden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Ook dát biedt Delta. 

Delta heeft diverse begeleide woonvormen, trainingshuizen, werkactiviteitencentra en centra 

voor dagbesteding. Hun cliënten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en zorg. Zowel 

thuis als in hun eigen behandelcentra en klinieken. Maar ook als ze in een algemeen 

ziekenhuis verblijven, kunnen ze rekenen op de hulp van Delta als zijn deze nodig hebben. 

De website van deze organisatie is zeer duidelijk en gestructureerd. Je vindt er alles terug. 

Zowel wat ze doen, wat ze u kunnen bieden, hun contact, ook waar je kan werken en nog 

zoveel meer.  

EIGEN DOCUMENTEN  

✓ Boek: Van Olm, R. (2016). Verkopen ze kaaskoeken op Mars?. Tekstidee & 

uitvoering.  

✓ Jaarverslag: Blöte, M. (2014). Jaarrekening 2013 Delta Psychiatrisch Centrum 

(verslag). Delta Psychiatrisch centrum. 

 

4.2. Juridische documenten  

✓ BESLUIT 

Besluit van 8 september 2017 van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, 

de werking en de opdrachten van de Adviescommissie voor Economische  Migratie en 

betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake 

Vreemdelingen (21oktboer 2017). Belgisch Staatsblad. 

✓ WET 

Wet van 19 september 2017 tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (4 oktober 2017) . Belgisch Staatsblad. 
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✓ KONINKLIJK BESLUIT 

 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot 

toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van 

Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" 

- deel 3 (12 november 2017) . Belgisch Staatsblad.  

✓ DECREET WAALS GEWEST  

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [12 juni 2013] 

tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van 

een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en 

racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis 

van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 (11 

december 2013).  Belgisch Staatsblad. 

4.3. 3 De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld 

groeperingen 

✓ Theo Francken is de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

✓ Integratiedecreet 2013 (Vlaams niveau) 

 https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023121.html 

✓ Agentschap integratie en inburgering: http://www.integratie-inburgering.be/ 

✓ Vlaamse gemeenschap: bijstand aan personen- integratie van migranten 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-

overheid/vlaamse-bevoegdheden 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023121.html
http://www.integratie-inburgering.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-bevoegdheden
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-bevoegdheden
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4.4. Statistieken  

 

International classification of diseases (2015) Aantallen migranten met icd-diagnose 

schizofrenie, ontslagen uit een Nederlands instituut voor intramurale psychiatrische zorg, per 

geboorteland, geslacht en woonplaats in de periode 1978-1996. Geraadpleegd op 26 

november 2017, op http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_79pdf.pdf  

Wat we hier kunnen uit afleiden is dat men onderzoek gedaan heeft naar mensen uit 

Suriname, Nederland, Antillen en Aruba, Turkije en Marokko. Specifiek diegene die zijn 

ontslaan uit een Nederlands instituut voor psychiatrische zorg.  

Veel andere statistieken die te maken hebben met schizofrenie en migratie heb ik niet 

gevonden. Toch niet waarbij er een link wordt gelegd bij de twee onderwerpen. Ik kan ook 

zeggen dat deze tabel niet heel veel zegt over deze link, maar dit stond in mijn artikel en je 

kan in de tekst meer informatie vinden over deze tabel.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_79pdf.pdf
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5. Stap 5: afwerken individuele werkdocumenten  

5.1. Gevonden info 

Wat mij opgevallen is, is dat ik vooral veel informatie terugvond in Limo. Deze databank is 

zeer handig en je vindt er talloze soorten en bronnen en over elk onderwerp wel iets. Wat iets 

minder vlot ging waren eigenlijk alle andere databanken en vooral de anderstalige, deze 

waren onduidelijk en je vond niet zo snel de juiste informatie.  

Ik neem dus zeker mee dat ik in Limo heel wat informatie kan vinden als ik deze nodig zou 

hebben. En ik ben er ook vrij zeker van dat mijn informatie daardoor betrouwbaar is.  

5.2. Verloop opdracht 

Sommige delen vond ik iets moeilijker en trager gaan. Vooral de bronnen in APA zetten, daar 

stak veel tijd en moeite in. Sommige delen van de opdrachten waren ook niet altijd even 

duidelijk en heb ik vaak uitleg moeten vragen aan anderen. Ik kan wel besluiten dat ik nu iets 

meer weet over hoe je bronnen correct moet vermeld en dat ik wat meer weet over mijn 

onderwerp maar toch voelde ik dat sommige deelopdrachten een beetje nutteloos waren.  
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