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3 METHODE VAN ONDERZOEK 
 

3.1 Inleiding  
 
De algemene vraag die ik met onderhavig onderzoek wil proberen te beantwoorden, waarmee ik 
hoofdstuk 2 heb afgesloten, luidt: 
 
 
 
 
 
Uitgangspunt is, dat alle families gekenmerkt worden door bepaalde cultureel-normatieve 
ideaalbeelden omtrent zorgverlening aan hulpbehoevende ouderen. In Nederland heersen op dit 
punt andere ideaalbeelden dan op het Turkse platteland. Wanneer Turkse migrantenfamilies met 
zorgvragen van de oudste generatie worden geconfronteerd, blijkt het op een aantal punten 
lastig of onmogelijk deze vragen conform de gebruikelijke Turkse ideaalbeelden te beantwoor-
den in de Nederlandse context. Met andere woorden: verandering in zorgverwachtingen laten 
zich het best onderzoeken in een situatie waarin deze verwachtingen geconfronteerd worden 
met de praktijk. Om dit proces te kunnen 'betrappen', heb ik gekozen voor een onderzoeksdesign 
dat zorgverwachtingen met zorgpraktijk confronteert in verschillende stadia van 
zorg(on)afhankelijkheid van ouderen. In plaats van de gehele onderzoekspopulatie te volgen 
gedurende deze verschillende levensstadia, heb ik het onderzoek 'versneld' door de onderzoeks-
populatie samen te stellen uit drie groepen: 
1. ouderen die nog geen zorg behoeven; 
2. ouderen die inmiddels in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk zijn; 
3. ouderen die bedlegerig zijn, ofwel: structureel afhankelijk van volledige verzorging door 

anderen. 
 
Op het moment dat een oudere enigszins zorgafhankelijk wordt, vinden de eerste confrontaties 
plaats tussen de zich ontwikkelende zorgpraktijk en de beelden die zij zich daarover tevoren 
hadden gevormd. Bedlegerige ouderen hebben inmiddels ruime ervaring met zorgafhankelijk-
heid en zouden daarom in staat moeten zijn om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre 
de zorgpraktijk afwijkt van hun oorspronkelijke zorgverwachting.  
 
De oorspronkelijke zorgverwachting, de 'nulsituatie' van de ouderen betreft de opvattingen en 
praktijken rond de verzorging van ouderen zoals deze in Turkije werden beleefd en vormgege-
ven op het moment dat zij naar Nederland vertrokken. Bij het beschrijven van deze nulsituatie 
heb ik me moeten beperken tot de opvattingen binnen mijn onderzoeksgroep, aangezien er geen 
studie omtrent de zorg voor ouderen in Turkije gedurende de vorige eeuw voorhanden is. 
Daarbij heb ik ook gekeken in hoeverre de ouderen in het onderzoek zélf voor hun eigen ouders 
hebben gezorgd en hoe zij dit hebben beleefd. 
 
Tot slot krijgen eventuele veranderingen extra reliëf wanneer duidelijk wordt welke zorgopvat-
tingen de kinderen van de geïnterviewde ouderen koesteren. Deze opvattingen openbaren zich 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
 



36 
 

gedeeltelijk uit de zorgpraktijk zoals deze door de kinderen wordt vormgegeven, maar nog beter 
is het om deze kinderen expliciet te bevragen. 
Het onderzoek beperkt zich daarom niet tot de genoemde drie groepen ouderen, maar betrekt 
ook nadrukkelijk hun kinderen en kleinkinderen daarbij. 

3.1.1 Onderzoeksvragen 
Teneinde een antwoord op de probleemstelling te kunnen formuleren, heb ik deze geherformu-
leerd tot de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Wat zijn de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse migranten over zorg voor 

ouderen ten tijde van hun migratie naar Nederland?  
2. Veranderen deze ideaalbeelden over zorg na een verblijf van circa 40 jaar in Nederland, 

terwijl nog geen sprake is van persoonlijke zorgafhankelijkheid?  
3. Hoe ziet de concrete zorgsituatie van Turkse ouderen in Nederland eruit? 
4. In hoeverre is sprake van een discrepantie tussen zorgverwachting van ouderen en/of 

kinderen versus de zorgpraktijk? 
5. Welke gevolgen heeft deze confrontatie tussen verwachting en werkelijkheid voor de 

keuzes van ouderen en hun kinderen bij het vormgeven van de zorgpraktijk? 
6. Welke gevolgen heeft deze discrepantie voor de ideaalbeelden over zorg van Turkse 

ouderen en hun kinderen? 
7. In hoeverre is sprake van culturele veranderingen omtrent zorg voor ouderen bij Turkse 

families?  
 

3.1.2 Omschrijving en afbakening van begrippen 
Turkse ouderen — Zowel mannen als vrouwen boven de 55 jaar, die in Turkije zijn geboren en 
opgegroeid en vanaf de jaren zestig tot en met 1979 naar Nederland zijn gekomen. De mannen 
zijn naar Nederland gekomen voor werk; de vrouwen volgden hen later, in het kader van 
gezinshereniging. 
  
Zorg — Het structureel helpen van ouderen door hun kinderen of andere personen die de 
zorgtaak op zich hebben genomen, bij verrichtingen in het kader van huishouden en persoon-
lijke verzorging, die ouderen door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet langer zelf kunnen 
uitvoeren. 
 
Cultureel-normatieve ideaalbeelden — Opvattingen die aangeven wat als ideaal en norm geldt. 
Cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg voor ouderen maken duidelijk hoe mensen in een 
specifieke culturele gemeenschap vinden dat deze zorg gegeven zou moeten worden.  
 
Kinderen — Kinderen van bovengenoemde Turkse ouderen. Sommigen van hen zijn in het 
kader van de gezinshereniging naar Nederland gekomen, anderen zijn in Nederland geboren. 
Ook de aangetrouwde kinderen, waarvan sommigen pas enkele jaren in Nederland zijn, worden 
tot deze onderzoeksgroep gerekend. Tot slot is een aantal kleinkinderen in het onderzoek 
betrokken.  
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3.2 Methode van onderzoek 

3.2.1 Aard van het onderzoek 
Om inzicht te krijgen in de verschillende opvattingen en processen die een belangrijke rol 
spelen bij de zorgsituatie van Turkse oudere migranten in Nederland, is gekozen voor een 
onderzoek dat kwalitatief en beschrijvend van aard is. Er is gebruikgemaakt van participerende 
observaties, halfgestructureerde diepte-interviews en informele gesprekken.  
Het perspectief van ouderen en hun kinderen over de zorgverlening krijgt door het open karak-
ter van het diepte-interview meer ruimte om naar voren te komen. Op basis van literatuur en 
proefinterviews zijn twee topiclijsten met open vragen opgesteld; één bestemd voor de ouderen 
en één voor hun kinderen en kleinkinderen.  

Topiclijsten diepte-interviews 

De aandachtspunten bij de topiclijst voor de ouderen zijn: migratiegeschiedenis, opleiding en 
werk, relaties in de sociale omgeving, leef- en woonsituatie, relatie met eigen ouders (in het 
verleden) en (aangetrouwde) kinderen, verzorging eigen ouders, opvattingen over ideale zorg en 
eigen zorgverwachtingen (nu en in het verleden), opvattingen over en mate van gebruik van 
professionele zorg, vormgeving en beoordeling van de zorgpraktijk.  
De topiclijst voor de kinderen luidt: migratiegeschiedenis, opleiding en werk, relaties in de 
sociale omgeving, leef- en woonsituatie, relatie met (schoon)ouders en eigen kinderen, opvat-
tingen over ideale zorg, zorgverwachtingen ouders, opvattingen over en mate van inschakeling 
van professionele zorg, vormgeving en beoordeling van de zorgpraktijk rond de ouders.  
De interviewdata zijn geanalyseerd met behulp van Kwalitan, een programma voor het maken 
van kwalitatieve analyses (Peters 2000).  

Omvang onderzoekspopulatie 

In eerste instantie zijn vijftien families geïnterviewd: vijf families uit de categorie geen zorg; 
vijf families uit de zorgafhankelijke categorie en vijf families uit de bedlegerige categorie.  
Daarmee verkreeg ik een vrij duidelijk beeld van de ideaalbeelden over zorg van Turkse oude-
ren en hun kinderen. Ik had echter meer inzicht nodig in het spanningsveld tussen de cultureel-
normatieve ideaalbeelden van ouderen en hun kinderen en de concrete zorgpraktijk. Om deze 
reden zijn nog eens zeven zorgafhankelijke en acht bedlegerige families geselecteerd. In totaal 
zijn daarmee ten behoeve van het onderzoek 30 Turkse families in Nederland benaderd. 
 
Tabel 3.1 Families per categorie 

Categorie Geen zorg Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Aantal families 5 12 13 30 

 

3.2.2 Onderzoekspopulatie 
Het onderzoek richt zich op Turkse ouderen (55+) in Nederland. De ouderen uit de 
onderzoekspopulatie zijn immigranten afkomstig van het platteland in Turkije en naar Neder-
land gekomen vanaf de jaren zestig. Deze groep heeft een lage sociaaleconomische positie in 
Nederland; de migranten werk(t)en overwegend als fabrieksarbeider in de metaal-, hout- en 
textielindustrie, hebben een laag inkomen en zijn ongeschoold dan wel laaggeschoold. Deze 
categorie ouderen heeft een andere achtergrond en kenmerken dan de Turkse immigranten die 
vanaf de jaren tachtig naar Nederland zijn gekomen, zoals politieke vluchtelingen, mensen met 
beroepen als bankier of zakenman, en – als gevolg van huwelijksmigratie – hoogopgeleide 
jongeren (deze behoren nog niet tot de categorie 55+).  
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De onderzoekspopulatie omvat daarmee een selectieve groep Turken in Nederland.  
Voor de migratieleeftijd van de geïnterviewde ouderen en de leeftijd van alle respondenten ten 
tijde van de interviews verwijs ik naar hoofdstuk 4 (pag. 48 en 51 e.v.).  
 
Ik ben op verschillende manieren in contact gekomen met Turkse families: eerst via mijn eigen 
netwerk, daarna is gebruikgemaakt van de via-viamethode, ook wel sneeuwbalmethode ge-
noemd, waarbij ik de geïnterviewde Turkse ouderen vroeg of zij andere ouderen kenden die 
zouden willen meedoen met het onderzoek. Het voordeel van deze wervingsmethode was dat ik 
snel een vertrouwensrelatie met de geïnterviewden kon opbouwen.  
Daarnaast heb ik contact gelegd met respondenten via hulpverleners, sleutelfiguren en zelforga-
nisaties, om zo te voorkomen dat door slechts gebruik te maken van eigen netwerk een eenzijdig 
beeld zou ontstaan.  
Bij de werving van de families voor deze studie is geen representativiteit nagestreefd. 
De onderzoekspopulatie is dan ook niet op aselecte wijze tot stand gekomen.  
 
Tabel 3.2. Wervingsmethode voor respondenten 

Wervingsmethode Eigen 

netwerk  

Sneeuwbal-

methode 

Hulpverleners Sleutel-

figuren 

Totaal 

Aantal families 9 10 6 5 30 

 
Bij de selectie van Turkse ouderen ben ik als volgt te werk gegaan. Ouderen zijn in eerste 
instantie geselecteerd op basis van leeftijd, waarbij minstens één lid van het echtpaar ouder is 
dan 55 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt gehanteerd in het ouderenbeleid.  
De leeftijd van 55 jaar is ook aangehouden omdat uit gegevens van het Sociaal Cultureel 
Planbureau blijkt, dat 45% van de Turkse ouderen (55+) zelfzorgproblemen heeft (ernstige 
lichamelijke beperkingen of matige beperkingen in combinatie met psychische problemen).  
Ter vergelijking: dit percentage is bij autochtonen-in-het-algemeen 12% (SCP 2004:124). Voor 
laagopgeleide autochtonen ligt dit percentage eveneens ruim boven de 12%. Bij de analyse van 
de onderzoeksgegevens is de leeftijd gehanteerd die correspondeert met de leeftijd van de 
ouderen op het moment dat ze werden geïnterviewd.  
 
Uit de gesprekken met de ouderen werd duidelijk wie een belangrijke rol speelt bij (eventuele) 
zorg en hulp. Pas daarna zijn de interviews gehouden met 'relevante' kinderen: zonen, dochter, 
schoondochters, schoonzoons en kleinkinderen.  
Relevant betekent hier:  
1. Voor de selectie van de kinderen uit de categorie geen zorg is gekeken welke kinderen er 

nog bij hun ouders wonen; indien de ouderen geen inwonende kinderen hebben, is gekeken 
ten opzichte van welke kinderen de ouderen verwachtingen koesteren met betrekking tot 
toekomstige zorg. 

2. Bij de selectie van kinderen van de zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen stond het 
verhaal van de zorgafhankelijke en bedlegerige oudere centraal. De zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen en hun partners hebben aangegeven wie de relevante kinderen zijn bij 
de zorg; deze kinderen werden vervolgens benaderd voor een interview. Relevant wil niet 
per definitie zeggen: 'zorg verlenend aan de oudere'. Het betekent: 'een belangrijke rol  
spelend in het zorgverhaal van de betreffende oudere'. 

Van drie families wilde geen van de kinderen meewerken aan het onderzoek. Bij één familie 
wilde de zoon niet worden geïnterviewd; de schoondochter echter wel. 
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Respondenten per familie/casus 

In totaal zijn 117 personen voor het onderzoek geïnterviewd. In Tabel 3.3 (pag. 41) ziet u welke 
familieleden per familie hebben meegewerkt. Hun aantal loopt per familie uiteen van één tot 
zeven. Gemiddeld deden in elke zorgcategorie (geen zorg, zorgafhankelijk, bedlegerig) iets 
meer dan vier familieleden per casus mee aan het onderzoek.  

Vaststelling zorgcategorie 

In het voorgaande zijn drie zorgcategorieën geïntroduceerd. Bij de eerste vijftien families heb ik 
de ouderen gevraagd tot welke zorgcategorie zij behoren. Vervolgens heb ik dezelfde vraag 
voorgelegd aan de relevante kinderen. Op basis hiervan én van mijn eigen observaties heb ik de 
definitieve categorie bepaald.  
 
Aan de volgende vijftien families heb ik tevens ADL- en HDL-vragenlijsten voorgelegd. ADL 
staat daarbij voor algemene dagelijkse levensverrichtingen, ofwel: zelfverzorging, voeding, het 
voeren van een huishouden en omgaan met geld. Met HDL wordt verwezen naar concrete 
huishoudelijke taken (Fillenbaum 1985).  
Bij het beoordelen van de scores heb ik mij rekenschap gegeven van de mogelijk culturele en/of 
sekse-gebondenheid van sommige vragen ('Zorgt u zelf voor de warme maaltijd?'). Ik heb dit 
proberen te ondervangen door het stellen van aanvullende vragen ('Zo niet, zou u er wel toe in 
staat zijn?'). 
Op basis van de ADL/HDL-scores gecombineerd met mijn eigen waarneming was ik met nog 
grotere nauwkeurigheid in staat deze ouderen in te delen in de categorieën zorgafhankelijk of 
bedlegerig. De zorg die van familie, vrienden en de gemeenschap als normaal kan worden 
beschouwd, is in deze beoordeling meegenomen.  
 
Zorgafhankelijke ouderen ervaren minimaal twee HDL-beperkingen (Huishoudelijke Dagelijkse 
Levensverrichtingen) en hebben soms ook problemen met Algemene Dagelijkse Levensverrich-
tingen (ADL). Wel zijn zorgafhankelijke ouderen grotendeels in staat zichzelf lichamelijk te 
verzorgen en nog (korte stukken) te lopen.  
Bedlegerige ouderen zijn niet of nauwelijks in staat tot Huishoudelijke Dagelijkse Levensver-
richtingen (HDL), ook hebben zij grote problemen met de meeste Algemene Dagelijkse Le-
vensverrichtingen (ADL). Zij zijn dan ook sterk afhankelijk van anderen en vrijwel geheel 
gebonden aan bed.  
 
Bij het weergeven van de onderzoeksresultaten spreek ik regelmatig van zorgafhankelijke 

families en bedlegerige families. Daarmee bedoel ik: 'families die geconfronteerd worden met 
de problematiek van zorgafhankelijke respectievelijk bedlegerige oudere familieleden'. Zoals 
Tabel 3.3 (pag. 41) laat zien, betekent dit niet automatisch dat beide ouderen in de familie 
zorgafhankelijk of bedlegerig zijn.  
In 8 van de 12 zorgafhankelijke families is de man (G1) degene voor wie moet worden gezorgd. 
Bij de 13 bedlegerige families geldt dit eveneens voor 8 mannen (G1). 3 mannen in deze 
categorie zijn echter gezond: het is hun vrouw die bedlegerig is.  
In 1 zorgafhankelijke familie en 6 bedlegerige families hebben beide ouderen gezondheidspro-
blemen, zij het soms in verschillende mate. 

3.2.3 Veldwerk 
De interviews zijn afgenomen in de periode 1997–2003. In totaal zijn 30 families benaderd. Om 
strategische redenen is de keuze gemaakt om families in mijn eigen woonplaats, een middel-
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grote stad in Nederland, te benaderen. Zo kon ik de ontwikkelingen bij deze families op lan-
ge(re) termijn volgen. In de eerste twee jaren van het veldwerk woonde ik bovendien in een 
buurt waar relatief veel Turken wonen. Eén familie is afkomstig uit een nabijgelegen stad. 
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Tabel 3.3. Overzicht respondenten per familie/casus  

 

 

 
1 of 2 = aantal geïnterviewden van deze categorie per familie 
 
@ = overleden 
 
# = gescheiden 
 

= zorgafhankelijke oudere ten tijde van interview 
  
 

= bedlegerige oudere ten tijde van interview 

 
 

 Familie  

  

Categorie 

vader 

(G1) 

moeder 

(G1) 

zoon 

(G2) 

dochter 

(G2) 

schoon- 

zoon 

(G2) 

schoon-

dochter 

(G2) 

klein-

zoon 

(G3) 

klein-

dochter 

(G3) 

schoon-

dochter 

(G3) 

Totaal 

 

 

1 1 1  1 1   1  5 

2 1 1 1   1 2 1  7 

3 1 1  1 1     4 

4 1 1 1   1    4 

 

G
e

e
n

 z
o

rg
 

5 1 1 1   1    4 

6 1 1 1 1 1 1    6 

7 1 1 1   1 1  1 6 

8 1 1 1 1 1 1    6 

9 @ 1 1       2 

10 # 1        1 

11 1 @ 1   1 1  1 5 

12 1 @ 2   2 1 1  7 

13 1 1 1   1    4 

14 1 1 1   1    4 

15 1 1    1    3 

16 1 1    1    3 

 

Z
o

rg
a

fh
a

n
k

e
li

jk
 

17 # 1  1      2 

18 1 1 1   1    4 

19 1 1        2 

20 1 1        2 

21 1 1 1   1    4 

22 1 1 1       3 

23 1 1 1 2  1    6 

24 1 1        2 

25 1 1 1   1    4 

26 1 1  1      3 

27 1 1 1   1 1 1  6 

28 @ 1        1 

29 1 1 1   1    4 

 

B
e

d
le

g
e

ri
g

 

30 1 1  1      3 

Totaal  26 28 19 9 4 19 6 4 2 117 

 1 

 1 
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De manier waarop families worden benaderd, is belangrijk bij het werven van responden-
ten. Er zijn verschillende mogelijkheden: een brief sturen, telefonisch contact opnemen, 
afspraak maken via derden of langsgaan.  
Uit mijn ervaringen blijkt dat het langsgaan bij families zonder afspraak veel indruk maakt 
op ouderen. Ik word meteen binnen gelaten en er wordt met elkaar kennisgemaakt.  
De ouderen benaderen via een afspraak met derden (eerdere respondenten, sleutelfiguren, 
hulpverleners) is vaak ook succesvol. Deze derden hebben meestal een goede band met de 
te benaderen ouderen. Ik neem steeds een dag van tevoren nog contact op met deze derden 
om na te gaan of er ondertussen iets is veranderd, of de afspraak wel of niet doorgaat.  
Het telefonisch benaderen van ouderen werkt niet. Een aantal ouderen die ik telefonisch 
heb benaderd, zijn afstandelijk en laten duidelijk merken niet te willen meedoen met het 
onderzoek. Wanneer ik deze ouderen nogmaals benader, maar dan niet telefonisch doch 
door langs te gaan, blijkt dat ze toch interesse hebben en aan het onderzoek willen mee-
werken.  
Het benaderen van ouderen via een brief werkt in het algemeen evenmin, ook niet als de 
brief in het Turks is geschreven. Op de brieven is nooit gereageerd. Bij navraag blijkt men 
de inhoud ervan vergeten. Het is duidelijk dat een dergelijke brief geen indruk op hen 
maakt.  
Het benaderen van de kinderen gebeurt meestal telefonisch. Ook de kinderen reageren niet 
op een brief met een verzoek tot medewerking aan het onderzoek. De kinderen zijn over 
het algemeen makkelijker te werven, omdat ik eerder al contact heb gehad met hun ouders.  

Kennismaking en onderzoeksafspraken 

Voordat interviews worden afgenomen, is een 'kennismakingsgesprek' gevoerd. Tijdens dit 
eerste gesprek wordt wederzijds kennisgemaakt en worden de bedoelingen van het onder-
zoek aan de respondenten uitgelegd. 
Wanneer ik als mannelijk onderzoeker een familie niet ken, gaat steeds een vrouwelijke 
interviewster mee om daarmee de boodschap over te brengen dat de vrouwen niet door een 
man zullen worden geïnterviewd. In de Turkse gemeenschap worden veel activiteiten door 
mannen en vrouwen gescheiden uitgevoerd. Bovendien is het vrouwen niet onder alle 
omstandigheden toegestaan met onbekende mannen te spreken. Een vrouwelijke interview-
ster geeft de vrouwelijke respondenten het gevoel dat ze met haar alles kunnen bespreken. 
Hetzelfde geldt voor de mannelijke interviewer en zijn respondenten.  
Tijdens de kennismakingsgesprekken willen de respondenten meer van mij weten: wie zijn 
jouw ouders, uit welke streek kom je, ben je getrouwd, heb je kinderen, wat voor werk doe 
je, hoeveel verdien je et cetera. Op deze manier wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.  
Ik heb geconstateerd dat veel van mijn respondenten ervan uitgingen, dat ik wist hoe de 
'Turkse wereld' in elkaar zat, waardoor zij allerlei dingen niet hoefden te vertellen. Prak-
tisch betekende dit voor mij, dat ik veel en vaak moest doorvragen.  
Vanwege mijn Turkse achtergrond bestond bij enkele respondenten aanvankelijk de vrees, 
dat hun verhalen in de Turkse gemeenschap terecht zouden komen, wat aanleiding zou 
kunnen geven tot roddel en achterklap. Alles bij elkaar was ik door mijn kennis van de 
Turkse taal en de culturele codes in staat om de gewenste contacten te leggen, te observe-
ren en te communiceren. 
 
De respondent is steeds verteld dat zorgvuldig zal worden omgegaan met de gegevens die 
zij verstrekken. De interviewers en de onderzoeker hebben allen een geheimhoudingsplicht. 
Ook zullen de gegevens anoniem worden verwerkt, zodanig dat ze niet te herleiden zijn tot 
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de respondent. Turken hebben binnen hun eigen gemeenschap een hechte band met elkaar 
en kennen elkaar vaak. Hierdoor is er gevoeligheid voor het ontstaan van roddel. De 
respondenten zijn bang dat hun gegevens terechtkomen bij andere familieleden, de Turkse 
gemeenschap of bij instellingen. Wat betreft de instellingen: het kan zijn dat iemand 
officieel op een adres staat ingeschreven, hoewel hij of zij daar niet woont. Of men wil niet 
dat bekend wordt hoeveel men bezit (huis, grond, geld). 
Aan de respondenten is gevraagd of ze bezwaar hebben dat het interview op de band wordt 
opgenomen. De respondent wordt verzekerd dat de gegevens op de band na uitwerking 
worden vernietigd. Als uitleg wordt gegeven, dat een bandopname weliswaar niet noodza-
kelijk is, maar dat het houden van een interview en tegelijkertijd schriftelijke notities 
maken lastig is en dat zo een grote risico bestaat dat belangrijke informatie verloren gaat. 
In de praktijk heeft niemand de vastlegging van het interview op de band geweigerd. 
Bij het kennismakingsgesprek wordt definitief duidelijk in hoeverre iemand voldoet aan de 
selectiecriteria (leeftijd en categorie). Aan het einde van dit gesprek wordt een afspraak 
gemaakt voor één of meer onderzoeksinterviews. 

Interviews 

In bijna alle gevallen ben ik samen met een vrouwelijke interviewster naar de familie 
gegaan om de interviews (verdeeld over meerdere ontmoetingen) af te nemen. Zo is het 
beter mogelijk individuele gesprekken met de respondenten te voeren. Bij de families die ik 
alleen heb bezocht, wilde de partner meestal graag aanwezig zijn bij het gesprek, ook als ik 
benadrukte dat ik graag een individueel gesprek wil voeren en dat het beter is voor de 
kwaliteit van het interview als niemand van familie bij het interview aanwezig is.  
De gesprekken vinden, zoals gezegd, over het algemeen plaats op basis van sekse: een 
mannelijke interviewer (ikzelf) voert het gesprek met de mannelijke respondent(en) en een 
vrouwelijke interviewster spreekt met de vrouwelijke respondent(en). Ik spreek de mannen 
meestal in de woonkamer; de gesprekken van de interviewster met de vrouwen vinden vaak 
plaats in de keuken of de slaapkamer.  
Als de bedlegerige respondent een vrouw is die een vaste plek in huis heeft, zoals de 
woonkamer of slaapkamer, ben ik genoodzaakt met de mannelijke oudere het interview 
ergens anders te houden, bijvoorbeeld op de kamer van de kinderen.  
Als het gesprek eenmaal is begonnen, vinden ouderen het over het algemeen leuk om iets te 
vertellen over de achtergronden van hun leven. Ze realiseren zich hoeveel moeilijkheden ze 
hebben doorstaan en laten soms zien trots te zijn op hun prestaties, ondanks het zware 
leven in Nederland. Ook reageren ze vaak emotioneel; soms wordt er gehuild.  
Het komt voor dat de respondent bij bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld als informatie 
over de kinderen of echtgenoot wordt gegeven, vraagt om de bandopname te stoppen. 
Zodra de informatie is verstrekt, mag de band weer worden aangezet.  
 
De keuze van de voertaal voor het gesprek ligt bij de respondent: Turks, Nederlands of 
beide talen. Alle ouderen zijn niet in staat om in het Nederlands hun verhaal te vertellen. 
De gesprekken met hen zijn in het Turks gevoerd. 
Met de kinderen wordt meestal afwisselend in twee talen gesproken. Sommige kinderen, 
met name de wat oudere kinderen, spreken gebrekkig Nederlands, het gesprek wordt dan 
grotendeels in het Turks gevoerd. De kleinkinderen geven de voorkeur aan een gesprek in 
het Nederlands. Zij kunnen wel Turks spreken, maar beheersen het Nederlands vaak beter.  
In een tweetalig gesprek kunnen alle emoties goed worden geuit en komen bovendien alle 
belangrijke termen in het kader van zorg aan bod, zowel de relevante Nederlandse als 
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Turkse termen, waarvoor soms geen directe vertaling bestaat. Het laat zien hoe belangrijk 
het is dat een interviewer van deze onderzoekspopulatie beide talen uitstekend beheerst. 
 
De meeste gesprekken met ouderen duren drie tot vier uur, met kinderen twee tot drie uur. 
Met de kleinkinderen duurt het gesprek één tot twee uur. Ik ben bij alle families in totaal 
drie tot negen keer op bezoek geweest voor de interviewgesprekken.  
De vier ouderen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven, heb ik twee tot drie 
keer bezocht. Over ouderen die niet kunnen spreken vanwege hun ziekte, heb ik informatie 
verkregen van hun familieleden en verzorgers in de zorgcentra.  
Tijdens mijn bezoeken aan de zorgcentra heb ik gelet op de omgang tussen personeel en 
ouderen, personeel en familieleden, en tussen de oudere en zijn/haar familieleden. Deze 
observaties heb ik nog op dezelfde dag uitgewerkt.  
 
Na de interviews heb ik de bandopnamen volledig uitgeschreven en daarmee gereedge-
maakt voor verdere analyse. Ik heb niet alleen interviews met ouderen en hun kinderen 
gehouden, maar ook observaties genoteerd tijdens/na deze gesprekken en bij het deelnemen 
aan hun feesten en meegaan naar instanties. Hierdoor kon ik meer inzicht krijgen in de 
leefsituatie van deze ouderen en hun familieleden. 
Met alle respondenten heb ik gedurende zeven jaar contacten onderhouden. Bij belangrijke 
momenten als overlijden en huwelijksfeesten ben ik langsgegaan. Op deze wijze kon ik 
tijdens de verschillende fasen van hun ouderdom een beeld krijgen van de ontwikkelingen 
binnen de families.  
Met sommige ouderen heb ik ook contacten onderhouden in Turkije tijdens mijn vakantie-
periodes. Hier heb ik inzicht kunnen krijgen in de oorspronkelijke leefsituatie van deze 
ouderen, met name in hun familierelaties en woonomgeving, alsmede in hun huidige 
sociale netwerk in Turkije.  

Aanduiding verschillende generaties 

In mijn onderzoek heb ik steeds meerdere generaties per familie aan het woord gelaten: de 
eerste generatie gastarbeiders en hun vrouwen, hun kinderen en – waar relevant – ook 
enkele kleinkinderen. Daarnaast betrek ik de familieachtergrond van de eerste generatie 
immigranten in mijn analyses.  
Het is onmogelijk om familierelaties te schetsen zonder gebruik van relatieve termen als 
vader en zoon of grootmoeder en schoondochter. De zoon van de grootvader is de vader 
van de kleinzoon. Daarom voeg ik aan de relatieve termen zo veel mogelijk een code toe: 
G1 – eerste generatie  
G2 – tweede generatie 
G3 – derde generatie. 
De ouders van de geïnterviewde ouderen (G1) zijn dan generatie G0. In de lopende tekst 
noem ik hen dede en ebe (grootvader en grootmoeder), ook in hun rol als ouders van G1.  

Weergave kwantitatieve onderzoeksgegevens 

Een regel bij de weergave van getallen luidt: getallen tot twintig voluit, evenals de tiental-
len tot honderd, de honderdtallen tot duizend. Op deze regel mag een uitzondering worden 
gemaakt als een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Voor deze uitzondering heb 
ik dan ook gekozen als het gaat om de weergave van de onderzoeksgegevens, en dan met 
name het aantal families, vrouwen, mannen, kinderen dat een bepaalde uitspraak heeft 
gedaan of zich in een specifieke situatie bevindt.  


