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7 VERWACHTINGEN OVER ZORG BINNEN TURKSE 
FAMILIES 
VÓÓR ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE 

 

7.1 Inleiding 
 
De geïnterviewde ouderen (G1) en hun Turkse leeftijdgenoten-migranten hebben ten tijde 
van het onderzoek al een periode van wonen, werken en kinderen opvoeden in Nederland 
achter de rug die zo'n dertig à veertig jaar beslaat. Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 hebben 
de meeste migranten getracht hun verwantschaps- en sociale systemen in Nederland in stand 
te houden of weer op te bouwen. Voor een deel zijn zij daarin geslaagd. De vraag is nu of 
ook hun cultureel-normatieve opvattingen over zorg voor ouderen (hoofdstuk 5.9, pag. 97) in 
stand zijn gebleven. En zijn de ouderen (G1) in staat geweest deze ideaalbeelden over te 
brengen op hun kinderen (G2)?  
 
Startpunt bij de beantwoording van deze vragen vormen de zorgverwachtingen van de 
geïnterviewde ouderen (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) vóórdat de ouderen 
daadwerkelijk zorgafhankelijk zijn (geworden). Met andere woorden: vóórdat ervaringen 
met praktische zorg (of het ontbreken ervan) hun verwachtingen kunnen beïnvloeden c.q. 
hebben beïnvloed.  
Van de 30 families die deel uitmaken van dit onderzoek, bevinden slechts 5 families zich in 
de fase vóór zorgafhankelijkheid. Bij 25 van de 30 families (de categorieën zorgafhankelijk 
en bedlegerig) heb ik de ouderen (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) daarom retro-
spectief ondervraagd, ofwel: hen gevraagd in gedachten terug te gaan naar de periode vóór 
zorgafhankelijkheid en te reconstrueren hoe hun zorgverwachtingen er in deze voorafgaande 
levensfase hebben uitgezien. 
 
Voordat ik de onderzoeksresultaten over deze aanvankelijke zorgverwachtingen binnen de 
geïnterviewde families weergeef, bespreek ik de wijze waarop de oudere migranten (G1) zijn 
omgegaan met de zorgafhankelijke levensfase van hun eigen ouders (G0). Welke concrete 
zorg hebben zij (G1) hun ouders (G0) geboden? Zijn zij bereid en/of in staat geweest aan de 
zorgverwachtingen van hun eigen ouders (G0) tegemoet te komen? Zorgverwachtingen die, 
naar het zich laat aanzien, min of meer zullen zijn overeengekomen met het in hoofdstuk 5 
geschetste beeld. En hoe kijken de ouderen (G1) nu, tijdens het interview, terug op de laatste 
levensfase van hun eigen ouders (G0) en hun rol daarin? In hoeverre heeft de zorg die zij al 
dan niet hebben verstrekt, invloed gehad op hun normatieve opvattingen over ouderenzorg 
en de verwachtingen die zij nu van hun kinderen (G2) hebben? 
 
Leidraad bij de bespreking van de onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk is steeds de vraag in 
hoeverre de zorgverwachtingen van de respondenten overeenkomen dan wel afwijken van de 
in hoofdstuk 5 geschetste cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg.  
 



128 
 

7.2 Zorg ouderen (G1) voor eigen ouders (G0) 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 (pag. 48 e.v.) is de tijdelijke migratie van de 'gastarbeiders' 
uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op een gegeven moment veranderd in een (semi-) 
permanente vestiging in Nederland. De echtgenotes en kinderen van deze migranten voegden 
zich later bij hun mannen/vaders. 
Bij vertrek naar Nederland was de eerste generatie (G1) migranten nog jong. De gemiddelde 
leeftijd ten tijde van migratie van de geïnterviewde mannen (G1) was 33,7 jaar. Hun ouders 
(G0) hadden op dat moment geen speciale zorg nodig. Bovendien gingen de migranten én 
hun ouders ervan uit, dat de mannen (G1) na verloop van tijd zouden terugkeren naar 
Turkije. Zij zouden dus in staat zijn aan hun zorgplicht als zoon te voldoen. Deze verwach-
ting werd nog versterkt doordat de echtgenotes (G1) van de migranten meestal bij hun 
schoonouders (G0) achterbleven en hun taken als schoondochter binnen de familie bleven 
uitvoeren. Daarmee lieten de jonge echtparen (G1) zien dat zij bereid waren hun rol binnen 
het verwantschapssysteem te blijven vervullen.  
 
Uit mijn onderzoek blijkt dat alle geïnterviewde ouderen (G1) zich verplicht voelden om 
voor hun zorgafhankelijke ouders (G0) te zorgen. Maar de fysieke afstand die ontstond 
tussen de mannen (G1) en hun later – in het kader van de gezinshereniging – eveneens naar 
Nederland verhuisde vrouwen (G1) enerzijds en hun steeds ouder wordende ouders (G0) 
anderzijds, heeft de vanzelfsprekendheid waarmee het ideaaltypische verwantschapssysteem 
tot dan toe functioneerde, op losse schroeven gezet.  
 
Welke oplossingen realiseerden de ouderen (G1) voor hun eigen ouders (G0)? 
Sommige mannen lieten hun vrouw achter in Turkije en haalden deze pas na het overlijden 
van de beide ouders (G0) naar Nederland.  
Een paar mannen haalden hun ouders (G0) naar Nederland. Deze laatste oplossing gaf vaak 
allerlei spanningen binnen de familie. Ook ontstonden er financiële problemen door de hoge 
medische kosten, reiskosten en kosten voor levensonderhoud.  
De meeste ouders (G0) werden in Turkije verzorgd door de broers, zussen en/of andere 
verwanten van de geïnterviewde ouderen.  
Enkele mannen hebben iemand ingehuurd in Turkije om voor de ouder(s) (G0) te zorgen.  
Slechts één ouder (G0) in Turkije heeft geheel voor zichzelf moeten zorgen. Door de span-
ningen tussen de oudste zoon (G1) in Nederland en zijn drie andere zoons in Turkije heeft 
deze oudere man (G0) geen bakım gekregen.  
Alle ouderen (G1) hebben financiële hulp gegeven aan de in Turkije wonende ouder(s) (G0). 
 
De hierboven beschreven oplossingen zijn niet zonder problemen tot stand gekomen en veel 
ouderen (G1) hebben nog steeds schuldgevoelens over het feit, dat ze niet voor hun ouders 
(G0) hebben kunnen zorgen zoals van hen werd verwacht. De eigen (naderende) zorgafhan-
kelijkheid maakt dat de oudere migranten (G1) een eventueel tekortschieten ten opzichte van 
de eigen ouders (G0) in het heden des te sterker beleven. Vrijwel alle ouderen (G1) raken 
geëmotioneerd wanneer dit onderwerp ter sprake komt.  
Enkele ouderen (G1) benadrukken juist, dat zij erg blij zijn dat zij ondanks de migratiesitua-
tie hebben kunnen voldoen aan de traditionele zorgverwachtingen van hun ouders (G0).  
Sommige ouderen (G1) leggen expliciet een relatie tussen de mate waarin zij zelf voor hun 
ouders (G0) hebben gezorgd en de mate waarin zij nu zorg denken te kunnen verwachten van 
hun kinderen (G2). 
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7.3 Zorgverwachting ouderen (G1) van kinderen (G2) 
en kleinkinderen (G3) 

 
Hoe zien de zorgverwachtingen van Turkse ouderen van de eerste generatie migranten (G1) 
eruit op het moment dat zij nog zelfstandig en zonder moeite algemene dagelijkse levensver-
richtingen (ADL)18 en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)19 uitvoeren?  
Verwachten zij zorg en hulp te zullen krijgen van hun partner, kinderen, kleinkinderen, 
buren en/of kennissen? Sluiten deze verwachtingen aan bij het cultureel-normatieve ideaal-
beeld over zorg, ofwel: bij de rolverdeling binnen het verwantschapssysteem zoals beschre-
ven in hoofdstuk 5? Welke rol speelt het bestaan van professionele zorginstellingen voor 
ouderen in de zorgverwachtingen van deze eerste generatie Turkse migranten in Nederland?  
 
De zorgverwachtingen van de ouderen (G1) heb ik gerangschikt overeenkomstig de mate 
waarin ze overeenkomen met het cultureel-normatieve ideaalbeeld over zorg, waarmee deze 
ouderen in Turkije zijn opgegroeid. 

7.3.1 Verwachtingen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaalbeeld 
Zoals geschetst in hoofdstuk 5.9 (pag. 97) verwachten ouders dat één van de zonen (meestal 
de oudste) met zijn vrouw later de zorg voor zijn ouders op zich neemt (bakım geeft). Om te 
demonstreren dat zij aan deze verwachtingen tegemoet willen komen, blijven deze zoon en 
schoondochter (gelin) na hun huwelijk bij hun (schoon)ouders wonen. Dede en ebe verwach-
ten vanaf dat moment dat de gelin grotendeels alle huishoudelijke taken op zich neemt.  
Ebe is eindverantwoordelijk voor alle 'vrouwelijke' taken (hoofdstuk 5.4, pag. 81), maar 
hoeft vaak vér voor haar eigen zorgafhankelijkheid weinig praktisch werk meer te verrichten. 
Als de zoon(s) en gelin(s) niet in hetzelfde huis als dede en ebe wonen, maar bijvoorbeeld op 
het gezamenlijke erf, dan zal ebe de huishoudelijke zorg en voedselzorg voor haar man (en 
zichzelf) vaak wel zelf uitvoeren.  
Zoals het schema op pagina 99 laat zien, hebben de oudere man en vrouw beiden een (sekse-
specifiek) aandeel in de concrete uitvoering van bakım: zorg voor een afhankelijke oudere.  

Bakım door eigen partner (G1)  

Uitgezonderd één man en één vrouw verwachten alle niet-alleenstaande ouderen (G1) in de 
toekomst 'zorg' van hun partner.  
 
Tabel 7.1 Zorgverwachtingen ten aanzien van partner 

 Verwachting van bakım door partner 

 Ja Nee Geen partner
20

 Totaal 

Man (G1)  23 1 2 26 

Vrouw G1)  23 1 4 28 

Totaal 46 2 6 54 

 
De normatieve opvattingen over het huwelijk luiden: man en vrouw als huwelijkspartners 
vormen een eenheid en delen het leven met elkaar zowel in goede als slechte tijden.  

                                                      
18 Eten/drinken, zitten/opstaan, aan- en uitkleden, de woning verlaten/binnengaan, zichzelf wassen. 
19 Het huis schoonhouden, de warme maaltijd klaarmaken en boodschappen doen. 
20 2 vrouwen en 2 mannen zijn weduwe/weduwnaar, en 2 vrouwen zijn gescheiden. 
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De ouderen (G1) verwachten van hun partner in de eerste plaats betrokkenheid en verant-

woordelijkheidsgevoel. Daarnaast spelen de partners een grote rol bij de lichamelijke zorg.  
Ze verwachten ook dat hun partner (G1) bakım zal geven als hun zonen en schoondochters 
(G2) – als eersten verantwoordelijk voor (de praktische uitvoering van) de zorg – niet willen 
of kunnen zorgen. De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw bepaalt grotendeels de 
concrete invulling van deze bakım. 

De 2 ouderen (één man en één vrouw) (G1) die denken dat hun partner niet voor hen zal 
zorgen, baseren deze verwachting op eerdere ervaringen met hun partner.  

Als ik ziek word, dan verwacht ik niets van mijn vrouw. Mijn vrouw gaat zich dan 
ergeren aan mijn situatie en neemt afstand van mij. Als ik bedlegerig zou worden en 
niet zelfstandig naar het toilet kan gaan en mijn behoefte zou doen, of als ik mors 
tijdens het eten, dan gaat mijn vrouw zich hieraan irriteren. (DURMUŞ) 

Verwachtingen mannen (G1) van hun vrouw (G1)  

Mannen (G1) zeggen vaak dat zij niet kunnen leven zonder vrouw. Ze bedoelen hiermee dat 
ze niet weten hoe ze voor het huishouden en het eten moeten zorgen. Maar ook verwijzen zij 
hiermee naar de lichamelijke zorg bij zorgafhankelijkheid, met name de verzorging van 
schaamstreek en ontlasting. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Er is geen schaamte ten 
opzichte van de eigen partner (G1), maar wel ten opzichte van de kinderen (G2).  

Vrouw en man zijn erg belangrijk voor elkaar. Als mijn vrouw zou overlijden, heb ik 
geen leven meer, zij is alles voor mij. Dan ga ik hertrouwen, ik heb een vrouw nodig. 
Ik kan mijn lichaam niet laten zien aan mijn zoon en schoondochter. Als ik mijn  
lichaam moet insmeren met crème of moet wassen, dan doet mijn vrouw dat. Mijn 
zoon en schoondochter kunnen dat niet doen, ik schaam mij voor hen. (SALMAN) 

Op de vraag aan mannen (G1): 'Als je vrouw overlijdt, wat ga je dan doen?' zeggen bijna alle 
mannen direct: 'hertrouwen'. Zij zien dit als garantie voor zorg bij toekomstige zorgafhanke-
lijkheid. 4 mannen (G1) zijn reeds hertrouwd. 2 van de 26 mannen (G1) leven samen met 
hun kinderen (G2) omdat hun vrouwen zijn overleden, maar beiden willen graag hertrouwen.  
 
Verwachtingen vrouwen (G1) van hun man (G1) 

Wanneer vrouwen (G1) zeggen dat zij bakım verwachten van hun partner, bedoelen zij 
daarmee niet dat hij het huishouden zal doen, eten zal koken, kortom: in de praktijk voor 
alles zal zorgen. Ze verwijzen in de eerste plaats naar zijn verantwoordelijkheid voor de 

zorg. De oudere vrouwen (G1) ervaren sterk de afhankelijkheid van hun man. Hij is de 
hoofdverantwoordelijke in de familie en moet zorgen dat 'alles in orde is'. En dus ook dat er 
een oplossing komt als zij ziek zou worden. 
De oudere vrouwen (G1) geven aan dat het erg moeilijk is voor een vrouw om alleen te leven 
als de man is overleden, of na een scheiding. Leven als alleenstaande vrouw is niet gebruike-
lijk binnen de Turkse gemeenschap. Praktische zaken als huishouden en eten koken spelen 
daarbij – in vergelijking met mannen – geen grote rol. Wat betreft de lichamelijke zorg bij 
zorgafhankelijkheid rekenen zij op de hulp van een schoondochter of dochter. Wel geven zij 
aan dat bij bedlegerigheid hulp van een man (tillen) misschien nodig zal zijn. 
Hun zorg ligt in het zelfstandig leven zonder man en kinderen. Ze hebben daarmee geen 
ervaring en hebben – komend uit een grootfamilie – ook nooit alleen wíllen leven. Ze zijn 
met name bang voor eenzaamheid in de zorgafhankelijkheidsfase.  
Van 2 geïnterviewde vrouwen (G1) is de partner al overleden. De twee weduwen wonen 
samen met hun kinderen (G2): de traditionele oplossing bij overlijden van de vader (G1).  
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In tegenstelling tot hun mannen zien vrouwen hertrouwen meestal niet als een optie. Ze 
geven de voorkeur aan intrekken bij hun kinderen. Hertrouwen wordt al snel geassocieerd 
met 'behoefte aan seks'. De vrouwen (G1) schamen zich tegenover hun kinderen, verwanten 
en naaste sociale omgeving wanneer hertrouwen ter sprake komt en zeggen: "Vrouwen 
kunnen niet hertrouwen." Daarnaast zeggen de vrouwen (G1) dat zij te oud zijn: "Alleen 
jonge vrouwen kunnen trouwen."  
3 van de 28 vrouwen (G1) zijn op jonge leeftijd hertrouwd na het overlijden van hun man. 
Twee van hen zijn hertrouwd binnen dezelfde familie. Zij waren toen nog jong. Het doel van 

deze huwelijken was om de grootfamilie in stand te houden. İpek is met de broer van haar 
oom getrouwd en Nurcan met de jongste broer van haar man.  

Ik ben op mijn 14e jaar getrouwd. Mijn man was iemand uit de familie. Ik heb drie 
kinderen van hem gekregen. Mijn man is later overleden aan een nierziekte. Mijn 
schoonouders zeiden: 'Onze gelin moet bij ons blijven en hertrouwen met onze  
tweede zoon.' Dat is normaal in Turkije: als je man overlijdt, mag je met de broer 
van jouw man trouwen. Ik was toen weduwe en had drie kinderen. Wat moest ik 
doen? Tegen mijn zin ben ik met de broer van mijn man getrouwd. Hij is acht jaar 
jonger dan ik. Van deze man heb ik vijf kinderen. Hij is later met een andere Turkse 
vrouw gaan samenwonen. Ik ben nu een alleenstaande vrouw en woon samen met 
mijn dochter. Ik wil niet nog een keer hertrouwen. (NURCAN) 

Kamuran is op latere leeftijd hertrouwd met een niet-familielid.  

Ik wilde hertrouwen, omdat ik mijn leven verder als getrouwde vrouw wilde door-
brengen, dus niet omdat ik graag een man wilde. Volgens onze religie is het beter als 
getrouwde vrouw te sterven. (KAMURAN) 

Verwachting van totale zorg (bakım) door zonen 

 
Tabel 7.2 Bakım verwacht van zonen 

 Verwachting  

van bakım 

Twijfel Geen verwachting  

van bakım 

Geen  
zonen

21
 

Totaal 

Man  18 3 3 2 24 

Vrouw 19 2 5 2 26 

Totaal 37 5 8 4 54 

 
Voordat zij ervaring hebben met zorgafhankelijkheid, verwachten de meeste ouderen (G1) 
met zonen (37 van de 50, ofwel 74%) totale zorg bij zorgafhankelijkheid door één van hun 
zonen (G2). Een aantal ouderen (5 van de 50, ofwel 10%) twijfelt, dat wil zeggen: de oude-
ren (G1) willen wel graag geheel worden verzorgd door een zoon en schoondochter (G2), 
maar zijn onzeker of dezen aan hun verwachtingen kunnen of willen voldoen. Een derde 
groep (8 van de 50, ofwel 16%) koestert niet de verwachting dat zij bakım zullen ontvangen 
van een zoon en schoondochter (G2).  
De ouderen die bakım verwachten, gebruiken daarvoor de volgende argumenten. 
 
Bakım als familieverplichting 

Ouderen (G1) benadrukken dat de zoon erkek evlat22 is: stamhouder van de mannelijke lijn 
van de familie, die het familiebezit moet continueren.  

                                                      
21 Eén echtpaar heeft geen zonen; een ander echtpaar is geheel kinderloos. 
22 Erkek evlat = mannelijk kind, mannelijke nakomeling. 
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Ik heb de achternaam van mijn vader gekregen en datgene wat mijn vader aan mij 
heeft achtergelaten, gerespecteerd en doorgezet. Mijn zoon moet nu ook mijn ach-
ternaam en tradities voortzetten en doorgeven aan zijn kinderen. Bij ons is er een 
belangrijk gezegde: erkek evlat ocak tüttürür.23 Mijn zoon en gelin moeten daarom 
bij mij blijven wonen en tot mijn dood voor mij zorgen. (NURİ) 

Ouderen die meer dan één zoon hebben, hebben in de eerste plaats hoge verwachtingen van 
de oudste zoon en zijn vrouw. Hierbij wordt op basis van observatie beoordeeld of de oudste 
zoon en zijn vrouw aan de verwachtingen voldoen, zoals het luisteren naar de ouders en 
tonen van respect. Zo niet, dan wordt er gekeken of (één van de) andere zonen en hun 
vrouwen zouden kunnen zorgen.  

Ik heb twee zoons en drie dochters. Mijn oudste zoon is 40 jaar, getrouwd en woont 
met zijn vrouw en kinderen bij mij thuis. Toen mijn jongste zoon trouwde, verhuisde 
hij met zijn vrouw naar een ander huis hier dichtbij. De oudste zoon heb ik uitgehu-
welijkt aan de dochter van mijn broer. Ik kan goed opschieten met de vrouw van 
mijn oudste zoon. Mijn oudste zoon en gelin proberen alles voor ons te doen. Ze zijn 
loyaal en hebben respect voor ons. (TALAT)  

De zorgverwachtingen van de Turkse ouderen (G1) zijn gebaseerd op de reciprociteitsrelatie 

(zie hoofdstuk 2, pag. 19 en hoofdstuk 5, pag. 101 e.v.) tussen ouders en kinderen. De oudere 
ouders (G1) hebben 'alles' gedaan voor hun kinderen (G2). Hun kinderen moeten dit 'terug-
geven' door voor hen te zorgen als zij oud en behoeftig zijn.  
 
Bezit als ruilmiddel 

De ouderen (G1) benadrukken vrijwel allemaal het belang van materieel bezit in relatie tot 
hun zorgverwachtingen voor de toekomst. Zij stellen dat werken vanaf jonge leeftijd en 
investeren in bezit meer zekerheid geeft in de ouderdomsperiode. Zoals beschreven in 
hoofdstuk 5 geeft hun dit een direct dan wel indirect ruilmiddel in handen (Zorg als ruil, 
pagina 101 e.v.).  
 
Alle ouderen (G1) hebben geïnvesteerd in huizen en land en beschikken over een spaarreke-
ning in Turkije. Zij hebben in Turkije ten minste één huis en een stukje landbouwgrond. 
Sommige ouderen hebben in het dorp voor alle zonen (G2) een eigen huis gebouwd. Het zijn 
mooie en grote huizen (vergeleken met de huizen van de dorpsgenoten), die door de dorps-

bewoners almancı evi ('huis van Duitsers') worden genoemd. De huizen staan vaak leeg, 
behalve als de oudere ouders (G1) in Turkije op vakantie zijn. Een huis bouwen was het 
oorspronkelijke ideaal van alle ouderen (G1). Sommigen hebben, na het bouwen van een 
huis in het geboortedorp, in Turkije ook een huis gekocht in de stad en/of een winkeltje. 
Enkele ouderen hebben een huis gekocht in Nederland.  
Bezit geeft de ouderen (G1) een gevoel van zekerheid wat betreft de zorg in de zorgafhanke-
lijkheidsfase. Ouders laten traditiegetrouw (het grootste deel van) hun erfenis na aan de zoon 
die bakım geeft. Als de beoogde zoon niet aan de verwachtingen van zijn ouders voldoet, 
verplaatsen de ouders hun verwachtingen naar een andere zoon en 'verhuist' ook de erfenis 
naar deze zoon. Ook als alle kinderen hun ouders in de toekomst teleurstellen, kunnen de 
                                                      
23 Erkek evlat ocak tüttürüyor = 'de stamhouder zorgt ervoor dat de schoorsteen blijft roken'. Deze 
uitdrukking komt van het platteland in Turkije. Als in de winter rook uit de schoorsteen komt, dan 
gaat het goed met de familie: zij beschikken kennelijk over voldoende brandstof. Komt er geen rook 
uit de schoorsteen, gaat het niet goed en heeft de familie het koud. Als de vader overlijdt, moet de 
zoon ervoor zorgen dat de schoorsteen van het huis van de vader blijft roken.  



133 
 

ouderen (G1) nog het gevoel koesteren: 'We hebben in ieder geval geïnvesteerd in onze 
toekomst'. Met een toekomstige erfenis als basis kan immers worden gezocht naar alterna-
tieve mogelijkheden voor hulp, zoals andere verwanten en/of dorpsgenoten. En desnoods kan 
bezit in moeilijke tijden worden verkocht om daarmee betaalde zorg te regelen. 
De geïnterviewde ouderen (G1) hebben hun zonen en dochters (G2) opgevoed met de 
gedachte dat de erfenis voor de zonen is bedoeld, niet voor de dochters, ook al hebben 
volgens de wet – ook in Turkije – zowel dochter als zoon recht op een deel van de erfenis. 
Bezit geeft de ouderen (G1) een gevoel van macht en zeggenschap. Zonen moeten respect en 
loyaliteit tonen aan de ouders en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze in de toekomst 
bereid zijn om voor de ouders te zorgen. In hoeverre de kinderen (G2) hieraan voldoen, 
bepaalt de onderlinge relaties tussen zonen en ouders. Als de zonen weinig respect of 
loyaliteit tonen, verslechtert de onderlinge relatie en hoeven de zonen geen erfenis te ver-
wachten.  
Uit de gesprekken met de ouderen (G1) komt naar voren dat vooral het bezitten van een 
eigen woning erg belangrijk is. Diegene die eigenaar is van het gezamenlijk bewoonde huis, 
heeft een sterke machtspositie ten opzichte van diegene die in het huis inwoont of is inge-
trokken. Ouderen (G1) willen daarom niet verhuizen en inwonen bij kinderen (G2), maar de 
kinderen moeten bij hun ouders blijven wonen of intrekken. De ouderen (G1) behouden op 
deze manier hun gezag ten opzichte van hun kinderen (G2). 

Verschillende zonen, verschillende rollen  

De 30 onderzochte families hebben in totaal 59 zonen. 2 families hebben geen zonen. 
8 families hebben één zoon; bij 1 familie is deze zoon gehandicapt en woont in een gezins-
vervangend tehuis. In 20 families hebben de ouderen twee of meer zonen. Bij één van deze 
families wonen de twee zonen allebei in Turkije, bij een andere familie woont één zoon in 
een psychiatrisch opvanghuis. Met andere woorden: in 18 families bestaat de mogelijkheid 
van een rolverdeling tussen twee of meer zonen.  
 
Inwonende en uitwonende zonen 

De inwonende zoon heeft een hoge status binnen de familie én het Turkse sociale netwerk, 
omdat hij met zijn inwoning laat zien dat hij bereid is de zorgende rol (bakım) ten opzichte 
van zijn ouders op zich te nemen. Hij vervult daarmee een voorbeeldfunctie binnen de 
Turkse gemeenschap.  
Volgens de ouderen (G1) is de uitwonende zoon in eerste instantie niet verantwoordelijk 
voor de zorg voor zijn ouders. De meeste uitwonende zonen (G2) wonen echter dicht in de 
buurt van hun ouders (G1). Als de zorg door de inwonende zoon ontoereikend is, dan 
verwachten de ouderen dat de uitwonende zonen zich medeverantwoordelijk voelen voor 
hun ouders en bereid zijn de rol van de oudste zoon over te nemen en met de ouders samen te 
wonen.  
Uitwonende zonen hebben minder status dan een inwonende zoon. Maar de ouderen (G1) 
verwachten wel dat hun uitwonende zonen (G2) respect tonen en loyaal zijn ten opzichte van 
hun ouders.  

Evladın (eigen kinderen) staan het dichtst bij je. Van andere mensen kan ik geen 
zorg verwachten. Ik heb drie zonen en ik verwacht van al mijn drie zoons in de toe-
komst zorg. Op dit moment woon ik samen met één zoon en zijn vrouw. De andere 
twee zonen wonen dicht in de buurt. Mijn inwonende zoon en gelin doen nu alles 
voor ons. Maar ik weet niet wat in de toekomst zal gebeuren, als ik helemaal van hen 



134 
 

afhankelijk word. Misschien moeten mijn andere twee zonen – als mijn inwonende 
zoon of zijn vrouw problemen maken – voor mij zorgen. Ook zíj zijn immers mijn  

zonen. Maar ik verwacht als eerste zorg van mijn inwonende zoon en zijn vrouw.  

En als deze zoon goed voor mij zorgt, verdient hij onze zegen. Hij wordt dan erg  

gewaardeerd door ons én in de Turkse gemeenschap. (HİKMET) 

Verwachting van yardım door uitwonende zonen  

Alle ouderen (G1) verwachten yardım van hun uitwonende zonen (G2). Ze verwachten dat 
hij zijn ouders ondersteunt door praktische taken uit te voeren, zoals tolken, naar de huisarts 
brengen, helpen met de administratie en boodschappen doen. En de ouderen (G1) verwach-
ten ook dat de vrouw (G2) van de uitwonende zoon af en toe helpt in het huishouden en met 
de zorg voor het eten. 
5 zonen (G2) uit 4 families wonen in Turkije. Van 1 familie wonen 2 zonen in Turkije. 
4 zonen bewonen het huis van hun ouders (G1) aldaar en zorgen voor huis en land van hun 
ouders. Ouders (G1) beschouwen deze zonen in Turkije als uitwonende zonen, ook al wonen 
ze tijdens vakanties in Turkije met hen samen. Van deze zonen in Turkije verwachten de 
oudere ouders (G1) yardım in de zorgafhankelijkheidsfase. Dit geldt ook voor de familie die 
alleen zonen in Turkije heeft. 

Geen verwachting van bakım door dochters 

In 26 van de 30 families zijn in totaal 69 dochters (G2). Bij 4 families zijn geen dochters; 
daarvan heeft 1 familie in het geheel geen kinderen.  
Uit onderstaande tabel blijkt dat vrijwel alle ouderen (G1) – geheel volgens de traditie –  
geen bakım verwachten van hun dochters (G2).  
 
Tabel 7.3 Bakım verwacht van dochters 

 Verwachting  

van bakım 

Geen verwachting  

van bakım 

Geen 
dochters

24
 

Totaal 

Man  1 22 3 26 

Vrouw 2 22 4 28 

Totaal 3 44 7 54 

 
De rolverdeling binnen het ideaaltypische verwantschapssysteem (hoofdstuk 5.4, pag. 80 
e.v.) en de bijbehorende verwachtingen met betrekking tot dochters, worden duidelijk 
benoemd door de geïnterviewde ouderen (G1).  

Ik heb drie dochters. De oudste is 32, de anderen zijn 31 en 25 jaar. Ze zijn allemaal 
getrouwd. Ik heb mijn dochters opgevoed om nette meisjes te worden. Ik heb hen ge-
leerd hoe zij als meisje een moeder moeten helpen. Toen ze ouder werden, konden ze 
zelfstandig koken en huishoudelijke taken verrichten. Als een meisje bij haar man en 
schoonouders woont, wordt erop gelet of zij wel goed is in het huishouden en of zij 
respect heeft voor haar (schoon)ouders. Mijn dochters hebben geleerd hoe zij zich 
als meisje moeten gedragen: niet alleen binnenshuis, maar ook op straat. Voor het 
huwelijk is het gedrag van een meisje erg belangrijk: Dişi kuş yuva yapar ('De 
vrouwelijke vogel maakt het nest'). De vrouw bepaalt het lot van het gezin. (DÖNE) 

                                                      
24 Bij 4 families (samen 3 mannen (G1) en 4 vrouwen (G1)) zijn geen dochters; daarvan heeft 
1 echtpaar in het geheel geen kinderen. 
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Zodra de ouderen (G1) praten over hun verwachtingen van zorg door hun familie, hebben zij 
het niet over hun dochters, maar over hun zonen. 7 dochters uit 6 families wonen (nog) 
samen met hun ouders. Daarvan zijn er 6 ongehuwd. De oudere ouders (G1) verwachten dat 
deze inwonende ongehuwde dochter(s) (G2) na hun huwelijk zullen intrekken bij hun 
schoonouders en rekenen niet op hen bij toekomstige zorgafhankelijkheid.  

Verwachting van yardım door kleinkinderen (G3) 

Alle ouderen (G1) benadrukken hoe fijn het is om kleinkinderen te hebben. Als ze geen 
kleinkinderen hebben, oefenen ze druk uit op hun kinderen (G2) om daarvoor te zorgen. 
Kleinkinderen betekenen een voortzetting van het bestaan van de familie. En: het aannemen 
van een nieuwe rol als dede en ebe.  

Ik zou graag kleinkinderen willen hebben. Ik zeg steeds tegen mijn zoon dat ik dede 
wil worden. Ik denk dat iedereen op een bepaalde leeftijd behoefte heeft om een 
kleinkind te hebben. Ik praat hierover vaak met mijn vrouw. (AZİZ) 

Traditioneel gezien houdt vooral de vrouw (ebe) zich bezig met de kleinkinderen. Maar in 
Nederland doet dede dit ook. De ouderen (G1) hebben het vaak druk als oppas van hun 
kleinkinderen (G3) en bemoeien zich ook met de opvoeding. Wanneer de ouderen (G1) niet 
met de kleinkinderen (G3) samenwonen, worden kleinkinderen vaak 's ochtends bij de 
grootouders (G1) gebracht, voordat hun ouders (G2) naar hun werk gaan. Als de ouderen 
(G1) hun kleinkinderen (G3) een tijd niet zien, missen ze hen erg.  
 
23 ouderen (G1) hebben tijdens het interview uitspraken gedaan over hun zorgverwachtingen 
met betrekking tot hun kleinkinderen (G3). Met uitzondering van 2 families zijn de ouderen 
(G1) over het algemeen terughoudend in hun verwachtingen: de kleinkinderen (G3) zijn 
vaak nog jong en niet getrouwd; ze hebben nog geen vorm gegeven aan hun leven en zijn 
voor woning en inkomen afhankelijk van hun ouders (G2).  
17 van deze 23 ouderen (G1), van wie 11 mannen en 6 vrouwen, verwachten yardım van hun 
kleinkinderen (G3).  

Mijn kleinkinderen, de kinderen van mijn zoon, komen regelmatig bij mij thuis. 
Zij doen de afwas, ruimen op en slapen soms bij mij thuis. Zij zijn nu nog wel jong, 
maar ze helpen wel. Ik weet niet of ik nog hulp zal kunnen verwachten van mijn 
kleindochter als zij getrouwd is. Als mijn kleinzoon getrouwd is, hoop ik dat zijn 
vrouw ook hulp zal geven. (AYFER) 

Ook de andere ouderen (G1) maken ten opzichte van hun kleinkinderen (G3) onderscheid in 
hun verwachtingen van kleinzonen en kleindochters, overeenkomstig hun verwachtingen van 
zonen en dochters (G2). 
Van kleinzonen (G3) wordt geen bakım verwacht, wel yardım. Concrete zorgverwachtingen 
zijn: helpen met administratie, vervoer, tolken en hand- en spandiensten. Huishoudelijke 
hulp of voedselzorg hoeven kleinzonen (G3) niet te bieden. Wel kan de grootvader (G1) 
lichamelijke hulp verwachten van zijn kleinzoon (G3).  
De ouderen (G1) hopen dat zij ook kunnen rekenen op yardım door de echtgenote (G3) van 
de kleinzoon zodra deze is getrouwd, bijvoorbeeld lichamelijke hulp voor de grootmoeder 
(G1). In twee geïnterviewde families woont de getrouwde kleinzoon (G3) samen met zijn 
echtgenote (G3), ouders (G2) en grootouders (G1). Dit samenwonen vergroot de zorgver-
wachtingen van deze ouderen (G1) ten aanzien van de kleinzoon en diens echtgenote (G3).  



136 
 

Toen mijn kleinzoon getrouwd was, trok zijn vrouw bij ons in. We wonen nu erg  
gezellig bij elkaar. Zij doen heel erg veel voor ons. Mijn kleinzoon wil ook in de  
toekomst voor mij zorgen, en ik verwacht dit ook van hem. (ABBAS)  

De kleinzoon kan na zijn huwelijk in het 'ouderlijk huis' blijven wonen, waar ook zijn 
grootouders wonen. Zijn vrouw trekt dan bij zijn familie in. Als de ouders van de kleinzoon 
verhuizen, zal ook de kleinzoon vertrekken. In Nederland zal het echter vaker voorkomen dat 
de kleinzoon (G3) het gezamenlijk bewoonde huis (met G1 en G2) direct na zijn huwelijk al 
verlaat vanwege een gebrek aan ruimte en te veel drukte.  
 
Van ongehuwde kleindochters (G3) die bij hun ouders (G2) wonen, wordt yardım verwacht, 
met name hulp in de huishouding en bij de voedselbereiding. Maar veel kleindochters helpen 
ook met administratieve taken, tolken, vervoer en dergelijke. Zodra kleindochters (G3) 
trouwen, rekenen hun grootouders (G1) niet meer op hen: zij moeten nu hun schoonfamilie 
helpen en hoeven zich niet meer te bekommeren om hun eigen familie. 

Verwachting van yardım door buren, kennissen en overige verwanten  

Als gevraagd wordt naar yardım door buren, kennissen en verwanten buiten het gezin, 
maken de Turkse ouderen (G1) onderscheid tussen hun buren, kennissen en familieleden in 
Nederland respectievelijk Turkije. En bij de eersten onderscheiden zij buren/kennissen van 
Turkse en Nederlandse afkomst. 
 
Turkse buren en kennissen in Nederland – Uit mijn onderzoek blijkt dat bijna alle ouderen 
(G1), zowel mannen als vrouwen, veel contacten onderhouden met hun landgenoten en 
familieleden in de buurt waar zij wonen. Deze buren en kennissen zijn van ongeveer dezelf-
de generatie en hebben dezelfde achtergronden. Zoals beschreven in hoofdstuk 5.5 (pag. 83 
e.v.) hebben de Turkse migranten heel bewust gewerkt aan het opbouwen van een verwant-
schaps- en sociaal netwerk in hun nieuwe leefomgeving.  
Turkse ouderen bezoeken elkaar dan ook vaak en helpen elkaar op diverse manieren, zoals 
het lenen van geld, tolken en aanwezig zijn bij moeilijke situaties.  
De geïnterviewde ouderen (G1) verwachten over het algemeen dat deze relaties in de 
zorgafhankelijkheidsfase blijven bestaan. Als Turkse buurtgenoten (buren, kennissen en 
familie) niet aan deze verwachtingen voldoen, zijn de ouderen bang dat de eenzaamheid in 
hun leven zal gaan overheersen. Turkse buurtgenoten worden door de ouderen (G1) niet 
alleen genoemd in relatie tot hulp bij praktische zaken, zoals – indien nodig – eten brengen, 
boodschappen doen en af en toe helpen in het huishouden, maar vooral in verband met 
sociaal-emotionele ondersteuning. De ouderen (G1) ervaren de gesprekken met hun Turkse 
buurtgenoten over – onder andere – het verleden en leven in Turkije als heel belangrijk.  

Je hebt altijd buren nodig. Dit geldt zowel voor ouderen als jongeren. Maar voor 
ouderen is het nog belangrijker, omdat ze meestal thuis zijn. Wij ouderen bezoeken 
elkaar vaak. We praten over onze jeugd, onze kinderen en soms over onze proble-
men. We helpen elkaar financieel én met zaken als voor elkaar boodschappen doen. 
Als ik later niet meer kan lopen, dan verwacht ik van mijn buren dat zij bij mij op 
bezoek komen. Als zij dit niet zouden doen, dan zou ik me ongelukkig voelen. Ik ga 
zelf langs bij kennissen die ziek zijn en niet meer kunnen lopen. Zij vinden het altijd 
gezellig en voelen zich hierdoor beter. (BİNNAZ) 

De kinderen van de Turkse buren en kennissen helpen met het invullen van formulieren en 
fungeren als tolk bij gesprekken met een arts of instelling. Bij ziekte zijn buren 'verplicht' 
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elkaar te bezoeken. Ook op feestdagen, zoals Suikerfeest en Offerfeest, worden bezoeken 
afgelegd bij buurtbewoners en kennissen. Turkse ouderen (G1) verwachten van de kinderen 
van hun Turkse buren en kennissen, dat ze respect tonen. De kinderen moeten met name op 
de islamitische feestdagen op visite komen, zoals de töre voorschrijft. Als de directe Turkse 
buurkinderen dit niet doen, wordt hen dit erg kwalijk genomen.  

De kinderen van mijn kennissen en buren vergeten mij niet en bezoeken mij.  
Als mijn eigen kinderen niet kunnen meegaan naar huisarts of instellingen, dan 
vraag ik het aan de kinderen van mijn buren. En als ik iets nodig heb, bijvoorbeeld 
vervoer, dan vraag ik dit ook aan hen. Maar niet aan alle kinderen, alleen aan  
kinderen die respect hebben voor ouderen en buren. (MÜMTAZ)  

Van alle 54 ouderen (G1) verwacht slechts 1 oudere vrouw (G1) géén yardım van haar buren 
en kennissen als zij zorgafhankelijk wordt, ook al komen zij nu wel bij elkaar op visite.  

Nu bezoeken wij elkaar vaak. We helpen elkaar als het nodig is. Maar als ik afhan-
kelijk word van zorg, verwacht ik geen yardım van mijn buren en kennissen.  
Ze komen misschien een aantal keren langs, maar als ik hen niet meer bezoek,  
dan zullen zij mij waarschijnlijk ook niet bezoeken. (GÜLBEYAZ)  

Nederlandse buren en kennissen – De ouderen (G1) verwachten bij zorgafhankelijkheid 
weinig of niets van hun Nederlandse buren en kennissen, omdat de contacten en relaties te 
beperkt zijn. Zij groeten elkaar en maken wellicht een kort praatje, maar meer ook niet. 
Daarvoor noemen de Turkse ouderen (G1) verschillende redenen: de taalbarrière en het 
verschil in omgang tussen Turkse buren en kennissen en tussen Nederlanders onderling. 
Turkse ouderen vinden hun Nederlandse buren afstandelijk: je kunt hen niet zomaar lastig-
vallen of bij hen langsgaan. Iets lenen van een Nederlandse buur, zoals geld of het vragen 
van zout of suiker, is volgens hen ongebruikelijk bij Nederlanders. Enkele ouderen (G1) 
hebben – oppervlakkige – contacten met hun Nederlandse buren kennissen.  

Onze naaste buren zijn Nederlanders. Wij vragen af en toe hulp aan onze oude 
buurvrouw als wij een formulier moeten invullen. Voor de rest hebben we geen echt 
contact. Ik kan ook niet zomaar bij haar langsgaan. Misschien vindt ze het niet pret-
tig als ik haar zomaar bezoek. Ik denk dat ik geen hulp van haar zal krijgen als ik 
zorgafhankelijk word. Ik wil haar wel helpen als het nodig is, maar alleen wanneer 
zij er zelf om vraagt. (SADEGÜL) 

Familieleden, buren en kennissen in Turkije – Het gaat hier om familie, buren en kennissen 
in het dorp waar de oudere mannen (G1) vandaan komen en elk jaar voor een lange periode 
(vier tot circa negen maanden) verblijven (zie hoofdstuk 4, pag. 67). Deze Turkse familiele-
den en dorpsgenoten letten op de akkers, land en huizen van de ouderen. Ze houden de 
ouderen (G1) op de hoogte van de ontwikkelingen in 'hun' dorp. En de ouderen in Nederland 
(G1) helpen hun buren en kennissen in Turkije financieel, wanneer dat nodig is.  

Ik en mijn vrouw zijn gepensioneerd. Ik ga met mijn vrouw in de lente voor negen 
maanden naar Turkije. In Turkije heb ik ook buren en kennissen, ik ben met hen  
opgegroeid. Ik heb daar een eigen huis, boerderij, een stuk land. Deze buren helpen 
mij en mijn vrouw. Ze maken het huis schoon, werken op mijn land. Ik geef hun af en 
toe geld. Als mijn dorpsgenoten (buren) er niet zouden zijn, dan zou ik dat niet fijn 
vinden. Wanneer ik terug ben in Nederland, letten zij op mijn huis. En als er een 
probleem is, bellen ze mij op. (ARİF) 
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Zolang de ouderen (G1) in staat zijn om naar Turkije te reizen, wordt van de Turkse familie, 
buren en kennissen aldaar yardım verwacht wanneer de ouderen (licht) zorgafhankelijk 
worden. Het gaat dan om huishoudelijke hulp, vaak op bezoek komen, en ondersteuning bij 
juridische en administratieve zaken. De ouderen (G1) gaan er allemaal van uit dat ze in de 
slotfase van hun leven geheel in Nederland zullen zijn. 
Alle ouderen (G1) verwachten dat, wanneer zij overlijden en hun stoffelijke overschot naar 
Turkije wordt gebracht, hun Turkse buren en kennissen aanwezig zullen zijn bij alle rituelen 
rond de begrafenis.  

Als ik bedlegerig zou worden, kan ik niet naar Turkije gaan. Maar ik wil begraven 
worden in mijn geboorteplaats. Ik wil dat al mijn kennissen en buren in Turkije 
aanwezig zijn tijdens mijn begrafenis. Ik hoop dat zij aan mij blijven denken en af en 
toe, tijdens de feestdagen, mijn graf bezoeken. (CEMİLE) 

7.3.2  Next best-oplossingen binnen normatieve kader  
De traditionele rolverdeling (bakım door zonen) mag dan heel duidelijk zijn, de feitelijke 
omstandigheden dwingen soms daarvan af te wijken. Sommige ouders krijgen bijvoorbeeld 
geen zonen, alleen dochters. Ook blijkt uit de gesprekken met de ouderen (G1) dat hun 
migratie soms gevolgen heeft die hen dwingen tot alternatieve keuzes. De ouderen gaan op 
zoek naar oplossingen die zo veel mogelijk aansluiten bij hun normatieve kader. Dit noem ik 
next best-oplossingen.  

İç güvey als noodoplossing 

De iç güvey (schoonzoon die samenwoont met zijn schoonouders) is reeds besproken in 
hoofdstuk 5 (pag. 89). Deze next best-oplossing is een traditionele noodoplossing in Turkije, 
met name wanneer ouders geen zonen hebben.  
 
Van de 26 families met dochters verwachten één echtpaar en één vrouw (G1), die alleen 
dochters hebben, bakım van een dochter en schoonzoon.  
De familie Bekir heeft vier dochters (G2). De ouderen (G1) zouden graag door hun kinderen 
willen worden verzorgd, zoals bij de traditie hoort. Ze hebben hun hoop daarom gevestigd op 
hun dochters en schoonzonen. Alle dochters (G2) van deze familie zijn uitgehuwelijkt aan 
neven, in de hoop dat deze het geen bezwaar vinden om hun (schoon)ouders bakım of 
yardım te geven. Met deze huwelijken heeft het echtpaar Bekir de families van de schoonzo-
nen bovendien geholpen: de schoonzoon werd een goede toekomst geboden door hem naar 
Nederland te halen en de familie van de schoonzoon werd zo economisch ondersteund. 
Omgekeerd hoopten de ouders, dat de schoonzonen dit zullen waarderen door hen in de 
zorgafhankelijkheidsfase te verzorgen.  
Het echtpaar Bekir heeft steeds geprobeerd hun schoonzoons (G2) bij hen te laten intrekken. 
De eerste schoonzoon die bij hen introk, Dilaver, was familie via de lijn van de man. De 
ouderen (G1) verwachtten dat hij als iç güvey (intrekkende schoonzoon) permanent bij hen 
zou blijven wonen en later bakım zou geven. Bekir maakte deze verwachting ook duidelijk 
aan zijn schoonzoon (G2).  
Over deze schoonzoon werden in het Turkse café echter steeds grapjes gemaakt, omdat hij 
een iç güvey was. De ouders van schoonzoon Dilaver (G2) hebben hem toen gewaarschuwd: 
"Je hoort niet bij de ouders van je vrouw, zij hoort bij jou en bij jouw familie." En ze zeiden 
hem dat hij met zijn vrouw zelfstandig moest gaan wonen. Dilaver heeft daaraan gehoor 
gegeven.  
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Daarna haalde het echtpaar Bekir (G1) de man van de jongste dochter over om na de uithu-
welijking bij hen in te trekken. Deze schoonzoon (G2) is verwant via de lijn van de moeder. 
De ouderen (G1) hopen nu dat deze schoonzoon wél permanent bij hen zal blijven en in de 
toekomst voor hen zal zorgen.  
Als ook deze schoonzoon niet wil blijven inwonen, dan verwachten zij geen bakım meer van 
hun dochters (G2), maar alleen yardım. Dit zou inhouden dat hun dochters langskomen en 
dan huishoudelijke taken verrichten.  

Ik verwacht bakım van mijn kinderen, maar helaas heb ik geen zoon. Ik woon nu met 
mijn dochter en schoonzoon samen. Als zij bij ons blijven wonen, dan rijgen zij later 
onze erfenis. Voorlopig hebben we geen zorg nodig, maar als het wel zover is,  

moeten zij voor mij en mijn vrouw zorgen. We zullen het wel eerst nog moeten zien. 
Als onze schoonzoon en dochter verhuizen, moeten zij yardım geven. (BEKİR) 

De mannen (G1) willen in géén geval intrekken bij een schoonzoon en dochter (G2). Uit de 
gesprekken met de oudere mannen (G1) blijkt, dat zij het intrekken van een schoonvader bij 
zijn schoonzoon als een bedreiging voor de mannelijkheid van de schoonvader zien. Diegene 
die intrekt bij de ander, moet zich schikken naar het gezag van de eigenaar van het huis. 
Voor de vrouw (G1) van Bekir geldt dit probleem niet:  

Volgens onze cultuur zorgen zonen voor hun ouders. Ik heb geen zonen, maar daar 
kan ik niets aan doen. Nu kan ik alles nog zelfstandig doen, maar als ik ziek of bed-
legerig word, moeten mijn dochters mij bakım geven. Als zij dit niet doen, dan moet 
ik naar het ziekenhuis of naar een andere instelling. Mijn dochters zeggen alle vier: 
'We willen wel voor jou en papa zorgen; jullie hebben ons grootgebracht en opge-
voed.' Daar hoop ik nu op. Als mijn man overlijdt en ik blijf alleen over, dan kan ik 
gemakkelijk bij mijn dochters intrekken. Mijn man zou dit niet kunnen, omdat hij  

een man is. (SADEGÜL) 

Eén echtpaar heeft twee in Turkije wonende zonen; daarnaast twee dochters die vlakbij hen 
in Nederland wonen. Zowel man als vrouw verwachten geen bakım van hun zonen. Zij 
zouden in dat geval moeten intrekken bij hun zonen in Turkije. De onderlinge relatie is 
daarvoor echter niet goed genoeg: een uitvloeisel van hun migratiegeschiedenis. Bij de 
gezinshereniging heeft de vrouw (G1) zich alleen met haar twee jonge dochters bij haar man 
in Nederland gevoegd. Omdat de zonen al min of meer volwassen waren, bleven deze achter 
in Turkije. De oudere vrouw (G1) verwacht nu bakım van één dochter en schoonzoon, die bij 
hen om de hoek wonen.  

Ik heb twee dochters die in de buurt wonen. Als ze mij helpen, zijn ze geduldig en 
raken niet geïrriteerd. Ze denken gewoon: 'Het is onze moeder'. De oudste dochter is 
getrouwd met een neef, de zoon van mijn oudste broer. Daar kan ik gemakkelijk 
heen; zij kunnen wel voor mij zorgen. Wat ik denk, zeg ik ook tegen hen, soms scheld 
ik tegen ze. Maar de andere dochter is getrouwd met een eloğlu (vreemde zoon, zoon 
uit een andere familie). Zij zijn allebei schoonzoons, maar bij de schoonzoon van de 
eigen familie voel ik me thuis en bij de andere schoonzoon, de vreemde, niet. Als ik 
zorgafhankelijk word, verwacht ik zorg van mijn oudste dochter die getrouwd is met 
mijn neef. Mijn twee zonen wonen in Turkije. Ik kan met hen allebei niet goed op-
schieten. We zijn uit elkaar gegroeid. Als we bij elkaar zijn tijdens de vakantie,  
maken we snel ruzie. (GÜLBEYAZ) 
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Haar man (G1) stelt zijn verwachtingen lager: hij heeft zelf niet aan zijn zorgverplichtingen 
ten opzichte van zijn eigen ouders (G0) kunnen voldoen en vindt daarom dat hij eigenlijk 
nergens recht op heeft. Dit is een traditionele opvatting ('ruilen voor later' – pag. 102).  

De verwachtingen van Gülbeyaz wijken af van de traditie als gevolg van haar migratiesitua-
tie. De oplossing die zij in haar situatie (geen zonen die kunnen zorgen) kiest, is echter 
traditioneel: de iç güvey moet haar uit de nood helpen. Bovendien rekent zij op de schoon-
zoon die een volle neef is. Ook daarmee blijft zij binnen haar cultureel-normatieve kader. 

7.3.3 Onzekerheid over te verwachten zorg en verschuivingen in verwachtingen 

Onzekerheid over te verwachten zorg 

Tot nu toe heb ik vooral de verwachtingen van ouderen (G1) besproken die aansluiten bij de 
zorgrelaties en taakverdeling binnen het ideaaltypische verwantschapssysteem.  
Zoals uit Tabel 7.2 (pag. 131) blijkt, zijn niet alle ouderen (G1) ervan overtuigd dat zij bakım 

van hun zoon en gelin (de ideaaltypische zorg) zullen ontvangen. Van de 50 ouderen met 
zonen spreken 5 ouderen (G1) hun twijfels daarover uit, terwijl 8 van hen inmiddels zeggen 
geen bakım van hun zonen meer te verwachten. Dit heeft niet zozeer te maken met verande-
ringen in de opvattingen van de ouderen (G1) over 'hoe het hoort', maar meer met een 
inschatting van wat in de praktijk haalbaar zal zijn. 
De ouderen (G1) baseren hun oordeel op hun observaties en dagelijkse ervaringen met hun 
zonen en schoondochters (G2). Zo gaan de ouderen ervan uit dat deze niet voor hen zullen 
zorgen, als ze niet goed met hun (schoon)ouders (kunnen) omgaan in de fase waarin de 
ouderen nog geen zorg nodig hebben. De ouderen noemen verschillende redenen voor het 
bijstellen van hun verwachtingen, die ik hieronder stuk voor stuk zal bespreken. 
Ook de ouderen die verwachten voldoende te worden verzorgd, zijn soms niet zeker van de 
bijdrage in de zorg van alle kinderen (G2). Zij noemen dezelfde redenen. 
 
De vraag wie dan wél voor hen zal zorgen als de zonen (G2) het niet (volledig) zullen doen, 
roept bij de ouderen (G1) veel onzekerheid op. Op wie kunnen zij nu hun verwachtingen 
richten? Daarop geven zij in deze fase zelf vaak geen duidelijk antwoord: hun gezondheids-
situatie is nog dusdanig goed, dat zij het concretiseren van hun verwachtingen en het maken 
van praktische keuzes uitstellen.  

Redenen voor bijstellen verwachtingen ten opzichte van (klein)kinderen  

 
'Onbetrouwbare' gelin – De alledaagse interacties tussen gelin en schoonouders – zoals de 
manier waarop de gelin praat, al dan niet respect toont voor de schoonouders en de wijze 
waarop zij huishoudelijke taken verricht – beïnvloeden de zorgverwachtingen van de 
schoonouders ten aanzien van de gelin. De schoonouders letten erop in hoeverre de gelin 
loyaliteit uitstraalt en bereid is alles voor hen te doen.  
 
Uit de gesprekken met de ouderen (G1) blijkt opnieuw dat de mate van verwantschap met de 
gelin (G2) invloed heeft op de verwachtingen ten aanzien van zorg. Ze twijfelen of een niet-
verwante gelin in de toekomst bereid zal zijn om voor hen te zorgen. Pas op het moment dat 
de oudere licht of ernstig zorgafhankelijk is, zal blijken in hoeverre de niet-verwante gelin 
aan haar traditionele verplichtingen zal voldoen.  

Van mijn drie zonen zijn er twee die getrouwd zijn met elkızı (niet-verwante schoon-
dochters). De elkızı beïnvloedt zonen. Als de gelin luistert naar haar schoonouders, 



141 
 

dan is het goed. Maar als zij haar eigen gang gaat, dan is het niet goed. Mijn gelins 
proberen hun eigen gang te gaan. Moet ik van hen in de toekomst zorg verwachten? 
Ik moet dit gewoon afwachten. (AKİF)  

Als de gelin weinig of niet lang op bezoek komt, haar houding afstandelijk is, zij signalen 
geeft dat ze niet bereid is aandacht te besteden aan haar schoonouders, en ook niet helpt in 

moeilijke periodes, zoals bij ziekte, dan trekken de ouderen hun conclusie: van deze elkızı 
kunnen we niet veel verwachten. 
 
In twee families zijn er zonen (G2) die een relatie hebben met een Nederlandse vrouw. Eén 
zoon is getrouwd, de andere zoon woont samen met zijn Nederlandse vriendin. Van de 
Nederlandse schoondochters wordt helemaal geen zorg verwacht. De ouderen (G1) hebben 
het idee dat Nederlandse schoondochters een andere (zorg)cultuur hebben: Nederlandse 
schoondochters wonen immers niet samen met hun schoonouders, en zorgen en helpen hun 
schoonouders volgens hen ook niet. 
 
Kinderen hebben eigen gezinsleven – Sommige oudere mannen en vrouwen (G1) realiseren 
zich, naast hun ideaalbeeld van bakım, dat hun kinderen (G2) een eigen leven hebben. Met 
name een druk gezinsleven, waarbij ze moeten werken én zorgen voor hun eigen kinderen 
(G3). Ze vragen zich af of hun kinderen (G2) wel in staat zullen zijn te voldoen aan de 
zorgverwachtingen van hun ouders (G1).  

Ik heb een zoon die getrouwd is en twee kinderen heeft. Mijn vrouw en ik redden ons 
voorlopig wel. Als we later zorg nodig hebben, weet ik niet of mijn zoons en gelins 
voor ons zullen zorgen. Allebei hebben ze een fulltime baan. Ze moeten werken en 
's ochtends vroeg hun kinderen naar school brengen, in de namiddag weer ophalen 
en daarna voor hen zorgen. Zij zijn jonge mensen en willen ook graag iets gezelligs 
doen. 's Avonds willen ze hun eigen vrienden en kennissen op visite hebben. Ik weet 
niet of ze het goed zullen vinden om voor ons te zorgen. Als ik naar hun leven kijk, 
dan zie ik dat ze weinig tijd hebben. Ik hoop in mijn hart wel, dat ik door hen word 
verzorgd. Ik zal het zien wanneer het zover is. (CELAL) 

Kinderen zijn onafhankelijk – Een aantal mannen en vrouwen (G1) heeft het idee dat de 
kinderen (G2) in Nederland (te) onafhankelijk zijn geworden. Ze hebben hun ouders niet 
meer nodig voor het inrichten van hun bestaan, ze hebben een eigen inkomen en woning en 
hebben geen behoefte aan advies van hun ouders. De ouderen (G1) vragen zich af of deze 
onafhankelijke kinderen (G2) wel voor hun ouders zullen gaan zorgen.  

Ik weet niet wie voor mij zal zorgen. De kinderen gaan tegenwoordig hun eigen 
gang. Vroeger luisterden we als gelin naar onze schoonmoeder. Tegenwoordig luis-
teren de gelins niet meer. Onze zonen hebben een eigen huis en inkomen, ze zijn niet 
meer afhankelijk van ons. Ze komen langs wanneer zij willen. Zoon en gelin doen 
wat ze willen en vinden onze mening niet zo belangrijk. Ze zijn eigenwijs geworden. 
(NURCAN) 

Aanwezigheid professionele zorginstellingen – Een aantal ouderen (G1) heeft het vermoe-
den dat het bestaan van zorginstellingen invloed heeft op de zorgopvattingen van hun 
kinderen (G2). De kinderen zullen volgens hen de makkelijkste weg kiezen bij het regelen 
van zorg voor hun ouders. Deze ouderen hebben daarom zelf hun hoop ook gevestigd op 
deze zorginstellingen in plaats van alleen op de kinderen.  
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In Nederland opgegroeide jongeren denken dat, als zij niet kunnen zorgen voor hun 
ouders, de instellingen het dan wel zullen doen. Zij willen eigenlijk hun eigen leven 
leiden en zo min mogelijk last hebben van hun ouders. Ik zie dat de kinderen van een 
aantal buren en kennissen instellingen inschakelen om voor hun ouders te laten zor-
gen. Ik heb het vermoeden dat mijn kinderen in de toekomst daarover hetzelfde zul-
len denken. Ze kunnen dan zeggen: 'Papa, het is beter als een zorginstelling voor jou 
gaat zorgen.' (HALİL) 

Stiefzonen – Twee oudere vrouwen (G1) zijn stiefmoeders. De verhouding tussen stiefkinde-
ren en stiefmoeder is vaak gespannen. De conflicten, ruzies en irritaties in het dagelijkse 
leven tussen stiefmoeder en kinderen hebben sterke negatieve gevolgen voor de wederzijdse 
relatie. Hoewel conflicten en irritaties bij een echte ouder-kindrelatie vaak weer snel worden 
vergeten, is dit niet het geval bij een ouder-stiefkindrelatie. De stiefmoeders interpreteren 
deze conflicten als een afwijzing van haarzelf als lid van de familie.  
De twee stiefmoeders (G1) zijn heel onzeker over hun toekomst. Eén van hen heeft drie 
biologische zonen, van wie één in Nederland (G2) en twee in Turkije. De andere stiefmoeder 
heeft een biologische zoon en twee dochters, die alle drie in Turkije wonen. Als hun man 
(G1) overlijdt, willen de oudere vrouwen (G1) allebei naar Turkije. Zij verwachten dan zorg 
van hun zonen aldaar. Doordat zij hertrouwd zijn, is de relatie met deze eigen kinderen 
veranderd. De stiefmoeders (G1) twijfelen dan ook in hoeverre hun biologische kinderen nog 
bereid zullen zijn zorg te geven.  
 
Gescheiden vrouwen – Bij een scheiding is het in Turkije gebruikelijk dat de vrouw wordt 
teruggestuurd naar haar eigen familie (ouders en/of broers). In de migratiesituatie in Neder-
land gebeurt dit echter zelden. De vrouwen (G1) blijven meestal in het voorheen gezamenlijk 
bewoonde huis wonen en hebben een eigen inkomen. Deze niet-traditionele situatie levert 
veel onzekerheid op als het gaat om toekomstige zorgafhankelijkheid.  

Ik woon nu met mijn jongste dochter samen. Zij doet praktisch alles. Zij zegt dat zij 
voor mij zal zorgen en dat zij, als zij gaat trouwen, haar man naar mijn huis zal 
brengen. Maar dat wil ik niet: dat is een iç güvey. Ik wil geen schoonzoon in mijn 
huis. Ik kan alles tegen mijn eigen zoon zeggen en boos op hem worden, maar dat 
kan ik niet doen tegen een schoonzoon. 

Als ik binnenkort bedlegerig zou worden, verwacht ik van mijn jongste dochter dat 
ze voor mij zorgt. Nu maakt ze al alles klaar voor mij, vóórdat ze naar haar werk 
gaat. Ook de andere dochters helpen wel. Maar als de jongste dochter gaat trouwen, 
dan weet ik het niet meer, dan ben ik alleen thuis. (NURCAN)  

Kinderen kunnen niet omgaan met ziekte en ouderdomsverschijnselen – Sommige ouderen 
(G1) hebben tijdens ziekteperiodes de indruk gekregen dat hun kinderen (G2) niet kunnen 
omgaan met de bijverschijnselen die horen bij ziekte, zoals morsen tijdens het eten, het 
hebben van snot en de wijze waarop het toilet wordt gebruikt (bijvoorbeeld geen controle 
hebben bij het plassen en hierdoor de eigen broek nat maken), enzovoorts.  

Mijn kinderen doen wat zij nu kunnen. Maar als ik niet meer kan functioneren als 
een gezond persoon, en bijvoorbeeld ga plassen in bed of morsen tijden het eten, dan 
zullen de kinderen zich hieraan ergeren. De ouderdom is een hele moeilijke periode. 
Ik denk dat kinderen, vooral deze generatie, zulke ouderdomsverschijnselen moeilijk 
kunnen accepteren. (DURMUŞ) 
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Autoritaire houding kinderen – Bepaalde eigenschappen van sommige kinderen (G2) – 
zoals een autoritaire houding, die zich uit in hun manier van praten en het demonstreren van 
boosheid – worden geassocieerd met het niet willen en kunnen zorgen voor de ouders (G1).  
 
Kinderen kennen geen 'respect en schaamte' – Een aantal mannen en vrouwen (G1) vindt 
dat hun kinderen (G2) geen 'respect' en schaamte’ tonen ten opzichte van hun ouders. 
Daarmee bedoelen zij dat kinderen zich niet houden aan de traditionele, genderbepaalde 
familieverhoudingen en het daarbij behorende rolgedrag. Dat heeft een negatieve invloed op 
de zorgverwachtingen die de ouderen (G1) ten opzichte van hun kinderen (G2) koesteren. 
Niet het juiste rolgedrag vertonen wordt geassocieerd met: geen respect hebben voor 'traditie' 
en dus: niet bereid zijn om in de zorgafhankelijkheidsfase voor de ouders te zorgen.  
Slechte relatie met kinderen – Een aantal ouderen (G1) zegt een slechte relatie met hun 
kinderen (G2) te hebben vanwege financiële redenen en/of onderlinge conflicten. Als gevolg 
hiervan verwachten sommigen van hen geen bakım en/of yardım van hun kinderen.  
 
Ouders zijn niet behulpzaam, dus kleinkinderen ook niet – 6 van 2325 ouderen (G1), van 
wie 3 vrouwen en 3 mannen, verwachten geen yardım van hun kleinkinderen (G3) bij 
zorgafhankelijkheid. Daarbij kijken de ouderen (G1) vooral naar de ouders (G2) van de 
kleinkinderen (G3). Als deze (G2) niet zorgzaam en behulpzaam zijn voor hun ouders (G1), 
dan wordt dit ook niet verwacht van de kleinkinderen (G3).  

Verschuivende panelen: yardım door dochters  

Uitgezonderd één echtpaar verwachten alle 47 ouderen (G1) met dochters yardım van hun 
dochters (G2). Dit is een verwachting die niet strookt met de traditie. In Turkije hoeft een 
dochter in principe niets meer voor haar ouders te doen als zij eenmaal getrouwd is, zelfs niet 
als zij directe buren zijn.  
 
Tabel 7.4 Verwachtingen van yardım door dochters 

 Verwachting  

van yardım 

Geen verwachting  

van yardım 

Geen 
dochters

26
 

Totaal 

Man  22 1 3 26 

Vrouw 23 1 4 28 

Totaal 45 2 7 54 

 
De Turkse ouderen in Nederland (G1) verwachten dat hun dochters (G2) bij zorgafhanke-
lijkheid langskomen, hen emotioneel ondersteunen en meehelpen met het huishouden en met 
tolken.  
De oudere ouders (G1) maken onderscheid tussen dochters die getrouwd zijn met familie-
leden dan wel niet-familieleden. Ook de mate van verwantschap speelt een belangrijke rol. 
Met een neef als schoonzoon wordt meer van de dochter verwacht dan wanneer de schoon-
zoon een ver familielid zou zijn. Een dochter en neef-schoonzoon hebben meer 'reden' op 
bezoek te gaan bij de (schoon)ouders. Vanwege de verwantschap zullen zij zich meer met 
elkaar verbonden voelen en zullen minder snel irritaties, ruzies en conflicten ontstaan tussen 
beide gezinnen (dochter en schoonzoon respectievelijk schoonouders), zo is de verwachting.  

                                                      
25 23 ouderen (G1) hebben gesproken over hun zorgverwachtingen naar hun kleinkinderen (G3). 
26 Bij 4 families (samen 3 mannen (G1) en 4 vrouwen (G1)) zijn geen dochters; daarvan heeft 
1 echtpaar in het geheel geen kinderen. 
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Geen yardım van dochter — Slechts één familie verwacht geen yardım van hun dochter. Het 
echtpaar (G1) woont samen met zoon en schoondochter (G2). Zowel man als vrouw (G1) 
merken op dat hun dochter (G2) weinig langskomt en weinig vraagt hoe het met haar vader 
en moeder gaat. De dochter is nauwelijks betrokken bij de goede en slechte dagen van de 
familie.  
 
Yardım van in andere landen wonende dochters — Ouders (G1) maken onderscheid tussen 
dochters die in Nederland wonen (G2) en dochters die in Turkije of een ander Europees land 
wonen. 18 van de 69 dochters wonen in het buitenland, van wie 17 dochters in Turkije en 
1 in Duitsland.  
De in Turkije wonende dochters waren reeds getrouwd voordat de gezinshereniging van de 
ouders in Nederland plaatsvond. De ouders (G1) hadden geen mogelijkheid meer om hun 
dochter naar Nederland te halen, omdat ze geen ouderlijke zeggenschap meer hadden over 
deze dochters. Deze ouders (G1) verwachten wel van dochters die in Turkije wonen, dat zij 
yardım geven tijdens de vakantieperiode in Turkije, wat in de praktijk ook gebeurt.  
De in Duitsland wonende dochter is daar na haar huwelijk gaan wonen. Haar ouders (G1) 
hebben geen verwachtingen van deze dochter vanwege de fysieke afstand. De ouders gaan 
niet op vakantie naar Duitsland, zoals ze dat doen naar Turkije. Als zij bij hun dochter op 
bezoek gaan, blijven ze daar slechts een paar dagen.  

7.3.4 Verwachtingen van zorg door professionele instellingen  
Tijdens de interviews komen met name huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en verzorgings-
huizen als professionele zorgverleners ter sprake. Onder de Turkse ouderen (G1) bestaat 
grote onbekendheid met professionele zorg voor ouderen. Wanneer in het kader van oude-
renzorg over 'zorginstellingen' wordt gesproken, denken de ouderen (G1) in eerste plaats aan 
het verzorgingshuis, dat volgens hen is bedoeld voor zielige mensen die geen zorg kunnen 
ontvangen van hun kinderen. Ze hebben weinig tot geen ervaring met Nederlandse verzor-
gingshuizen. De ouderen (G1) vergelijken de zorginstellingen in Nederland vaak met de 
zorginstellingen in het land van herkomst.  
Welke verwachtingen hebben Turkse ouderen ten aanzien van zorginstellingen bij toekom-
stige zorgafhankelijkheid? 
 

Verwacht geen zorg van instellingen — De meeste Turkse ouderen (G1) (38 van de 54, van 
wie 18 mannen en 20 vrouwen (G1)) willen liever geen gebruikmaken van zorg door zorgin-
stellingen. Ze hebben sterke verwachtingen van de traditionele zorg door hun kinderen (G2).  
Aan deze respondenten is gevraagd of zij gebruik willen maken van zorginstellingen indien 
de kinderen (G2) onverhoopt niet voor hen willen/kunnen zorgen. 16 van de 38 ouderen (G1) 
verwachten in dat geval inderdaad zorg door zorginstellingen, als noodoplossing dus.  

Ik heb nooit van professionele zorg gebruikgemaakt. Ik wil er ook geen gebruik van 
maken, omdat mijn zoon nog bij ons is. Bij elden ayaktan dusmek ('ik kan mijn han-
den en voeten niet meer gebruiken') moet ik worden verzorgd door mijn zoon en  
gelin. Als zij niet voor mij willen zorgen, zullen mijn kleinkind en zijn vrouw dit wel 
doen; daar hoop ik tenminste op. Er kan van alles gebeuren; men weet het nooit. Als 
niemand voor mij wil zorgen, vraag ik hulp aan de thuiszorg. Maar dat zal mijn 
zoon, denk ik, niet accepteren, want dan zou híj zich niet prettig voelen. Als zijn 
vrouw geen zorg wil geven, zal mijn zoon zeker druk op haar uitoefenen om het wel 
te doen. (CEMİLE) 
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Verwacht zorg door instellingen — Ongeveer 25% van de ouderen (G1) (13 van de 54), van 
wie 6 mannen en 7 vrouwen, verwacht bij zorgafhankelijkheid gebruik te maken van een 
zorginstelling. 8 van deze 13 ouderen, van wie 3 mannen en 5 vrouwen, willen niet afhanke-
lijk worden van hun kinderen (G2) en daarom liever een beroep doen op professionele zorg.  

Als ik in de toekomst niet meer voor mijzelf kan zorgen en afhankelijk ben geworden 
van anderen, dan moet ik kiezen tussen mijn kinderen en zorginstellingen. Ik wil  
zeker door instellingen verzorgd worden. Ik wil niet dat mijn kinderen zich aan mij 
ergeren. Ook al willen mijn kinderen wel zorgen, dan wil ik het toch niet, omdat de 
ouderdom een heel moeilijke periode is. Misschien zal ik in mijn bed plassen; dan 
zou ik dat bed niet willen laten schoonmaken door mijn kinderen of mijn kleinkinde-
ren; misschien willen zij dat ook niet. Maar van zo’n instelling met professionele 
hulpverleners vind ik het niet erg, omdat zij dat beroep zelf hebben gekozen en zich 
niet zullen ergeren. Dit is mijn verwachting voor de toekomst en ik vertrouw erop, 
dat deze verwachting uitkomt. (DURMUŞ) 

De overige 5 ouderen (G1) betreft een echtpaar dat geen kinderen heeft, een ander echtpaar 
dat slechts één gehandicapte zoon heeft en één oudere man die geen zoon heeft, alleen 
dochters. Zij zien geen andere mogelijkheid voor de zorg.  

Ik heb geen kinderen. Ik verwacht in de toekomst in de eerste plaats zorg door mijn 
vrouw. Zolang zij gezond is, accepteer ik het aanbod van instellingen niet. Als zij 
niet meer voor mij kan zorgen, moet ik zorg van instellingen accepteren. In Neder-
land is alles goed georganiseerd. Als je ziek bent, kun je opbellen en dan komen ze je 
ophalen en word je verder goed verzorgd. (EYÜP) 

Weet het niet — 3 ouderen (G1) (2 mannen en 1 vrouw) weten niet of zij in de zorgafhanke-
lijkheidsfase gebruik gaan maken van een zorginstelling.  

Ik heb nu geen zorg nodig. Ik kan niets zeggen over de toekomst. Mijn kinderen heb-
ben een gezin en zijn daarmee druk bezig. Ik kan niet aan hen vragen om voor mij te 
zorgen. Als ik zorgafhankelijk word, moet ik een keuze maken tussen zorg door in-
stellingen, mijn kinderen of het inhuren van zorg. Ik weet het nog niet. (MÜMTAZ) 

Aspecten van zorg door (medische) zorginstelling volgens ouderen (G1)  

 

Voordelen — De Turkse ouderen (G1) vinden de zorg en zorgvoorzieningen in Nederland 
goed georganiseerd. Wanneer iemand zorg nodig heeft, zoals lichamelijke of huishoudelijke 
zorg, dan kan dat aan huis worden gegeven. Zorg door huisartsen en ziekenhuizen wordt 
aangeboden in de eigen buurt, op relatief korte afstand. Zorg voor de oude dag is gegaran-
deerd. De aanwezigheid van zorginstellingen geeft ouderen een gevoel van onafhankelijk-
heid ten opzichte van kinderen en andere verwanten, wanneer deze geen zorg willen geven. 
 

Nadelen — Veel Turkse ouderen (G1) verwachten dat zij tijdens de zorg en bij een lang-
durige opname en/of hulp door verpleegkundigen niet goed kunnen communiceren met de 
zorgverleners vanwege taalproblemen. Ook verwachten zij misverstanden en onbegrip 
vanwege onbekendheid bij zorginstellingen met hun culturele achtergrond. Bij een opname 
in een zorginstelling verwachten de ouderen (G1) geïsoleerd te raken en last van eenzaam-
heid te hebben. Een aantal ouderen benadrukt dat er in een zorgcentrum geen aparte plek is 
voor Turken waar zij elkaar kunnen ontmoeten voor sociale contacten en ontspanning. 
Verder gaan de ouderen (G1) ervan uit dat er geen halal maaltijden (voeding volgens 
islamitische voorschriften zoals het verbod op varkensvlees) beschikbaar zullen zijn.  
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Religieuze achtergrond personeel — Behalve één oudere vinden alle ouderen (G1) het niet 
belangrijk wat de religieuze achtergrond is van de zorgverlener. De kwaliteit van de zorg is 
belangrijk, de religieuze achtergrond niet. Als de zorgverlener zijn taak goed uitvoert, doet 
zijn of haar geloofsbeleving er niet toe.  
 
Etnische afkomst personeel — Meer dan de helft van de ouderen (G1) vindt het ook niet 
belangrijk wat de etnische afkomst van het personeel is. Een aantal ouderen heeft de voor-
keur voor een verzorgende met een Turkse achtergrond: hij of zij zal hun cultuur en gewoon-
tes volgens hen beter begrijpen. Ook is er dan geen taalprobleem.  
Sekse personeel bij lichamelijke verzorging — Er is verschil in acceptatie tussen mannen en 
vrouw wat betreft de sekse van de verzorgende bij lichamelijke zorg. Mannen (G1) vinden 
het in het algemeen niet belangrijk of de verpleegkundige die hen verzorgt, man of vrouw is. 
Voor hen is het alleen een kwestie van 'even wennen'.  
Bijna alle vrouwen en mannen (G1) vinden het wél belangrijk dat de vrouwelijke zorgbe-
hoevende (G1) wordt verzorgd door een vrouw. Vrouwen schamen zich om hun vrouwelijke 
lichaamsdelen te laten zien aan mannelijk medisch personeel. Ook praten over deze  
lichaamsdelen gaat gepaard met schaamte. Zij willen graag door vrouwelijk medisch perso-
neel worden verzorgd. Hun mannen (G1) vinden dit 'vanzelfsprekend'. 
 
Sekse personeel bij huishoudelijke zorg door thuiszorg — Alle ouderen (G1) vinden de 
sekse van de verzorgende van de thuiszorg belangrijk. De huishoudelijke zorg binnen het 
gezin wordt altijd gedaan door vrouwen. Ook van de thuiszorg wordt verwacht dat de zorg 
door een vrouw wordt verricht. Zij zouden zich niet prettig voelen als een man de huishoude-
lijke taken verricht, terwijl de vrouw (G1) op de bank zit en niets doet.  

Als ik in de toekomst iemand nodig heb voor huishoudelijke zorg, wil ik dat het een 
vrouw is. Ik kan niet tegen een man zeggen: 'Wil je even de afwas doen?' Ik heb 
nooit in mijn huis gezien dat mijn man of zoon de afwas deed, de ramen ging lappen 
en stofzuigen. Ik zou het komisch vinden als ik een man zou zien die het huishoude 
doet. Mannen kunnen niet goed schoonmaken en afwassen, of kleren in de wasma-
chine doen. (BİNNAZ) 

7.3.5 De oude dag: doorbrengen in Nederland of Turkije?  
Veel ouderen (G1) pendelen (zie hoofdstuk 4, pag. 67) tussen Nederland en Turkije. Bijna 
alle ouderen gaan ervan uit dat zij bij zorgafhankelijkheid (grotendeels) in Nederland zullen 
zijn. Daarbij spelen overwegingen met betrekking tot de kinderen en de medische zorg en 
sociale zekerheid in Nederland een rol.  
 
Gezondheidszorg — Turkse ouderen (G1) vinden dat de gezondheidszorg in Nederland beter 
is georganiseerd dan in Turkije. Iedereen heeft in Nederland een eigen huisarts. Hij of zij 
bepaalt of iemand moet worden doorverwezen naar specialisten in de medische zorg.  
De kwaliteit en hygiëne van ziekenhuizen zijn volgens de ouderen (G1) in Nederland beter 
dan in Turkije. Het personeel in Nederland gaat beter om met patiënten dan het personeel in 
Turkije, dat zich 'kattig' gedraagt, vindt men.  
Om een goede behandeling en zorg in Turkije te verkrijgen, voelen mensen zich vaak 
gedwongen hun toevlucht te nemen tot het geven van extra geld aan verpleging of artsen. 
Bovendien zijn in Turkije veel mensen niet verzekerd, met name op het platteland, zodat 
elke zorgbehandeling direct door de patiënt moet worden betaald.  
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In Nederland is de fysieke afstand van huis tot de zorginstellingen kleiner dan in Turkije. 
Met name op het platteland in Turkije waren en zijn de medische voorzieningen beperkt. Het 
bezoeken van een (huis)arts of ziekenhuis vraagt om een lange reistijd (meestal van het dorp 
naar de stad). In Turkije zijn er bovendien nauwelijks voorzieningen specifiek voor ouderen.  

In Nederland is het beter dan in Turkije. Hier zijn de ziekenhuizen, de artsenzorg en 
de verzekering beter geregeld. Ze behandelen je goed en besteden meer aandacht 
aan je dan in Turkije. Het ziekenhuis en de huisarts zijn in de buurt. In Turkije ben ik 
eens naar het ziekenhuis gegaan en toen was ik de hele dag bezig; de afstanden tus-
sen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis waren heel groot. Hier in Neder-
land is vaak alles in één gebouw. In Turkije doe je alles met geld; je moet de mensen 
soms omkopen. In Nederland krijg je een verwijsbriefje en daarmee kun je alle  
benodigde onderzoeken laten doen. In Nederland kan ik zelfstandig naar het zieken-
huis gaan. In Turkije ken ik de stad vaak niet eens; ik weet niet waar het ziekenhuis 
ligt en niet hoe ik bijvoorbeeld een afspraak moet maken. Toen ik dan ook naar het 
ziekenhuis in Turkije moest, heeft mijn zoon alles voor mij geregeld. (GÜLBEYAZ) 

Een aantal ouderen (G1) beoordeelt de artsen in Turkije als 'beter' dan die in Nederland. Een 
Turkse arts begrijpt hun klachten snel en beter en schrijft betere medicijnen voor, vinden zij. 
Veel Turkse ouderen (G1) gaan, wanneer zij niet 'genezen' na de behandeling door huisarts 
of ziekenhuis in Nederland, voor de zekerheid in Turkije naar een arts of ziekenhuis voor 
controle.  

Ik heb bronchitis. Ik heb ademhalingsproblemen. In Nederland ben ik vaak naar art-
sen en ziekenhuizen geweest. Ze doen altijd van die lange onderzoeken. Ik ben wel 
tevreden met de artsen in Nederland, maar als ik naar artsen in Turkije ga, begrij-
pen zij mij veel sneller. Ze kunnen snel mijn ziekte verklaren en vertellen wat er aan 
de hand is. (BEKİR) 

Bij het afwegen van de keuze tussen verblijf in Nederland of Turkije benadrukken de 
ouderen (G1) de rol van hun kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) bij zorgafhankelijkheid. 
Als zij in Nederland blijven, kunnen de kinderen (G2) bij hun ouders blijven wonen of hen 
bezoeken.  
Slechts twee mannen (G2), van wie één geen kinderen heeft en één alleen dochters, willen de 
bedlegerigheidsfase in Turkije door te brengen. Zij vinden het beter om verzorgd te worden 
door instellingen in Turkije dan in Nederland. Er is in Turkije geen taalprobleem, de verzor-
ger en verzorgende hebben dezelfde gewoontes en achtergrond.  

Ik ben verzekerd voor mijn oude dag. Met mijn uitkering wil ik opgenomen worden 
in een verzorgingshuis in Turkije. Daar zorgen ze wel goed voor mij. Ik spreek de 
taal en begrijp de mensen. Het is in Turkije beter dan hier. (BEKİR) 

7.3.6 Verwachtingen rond overlijden en begrafenis 
Alle 54 ouderen (G1) willen in Turkije worden begraven. Slechts één vrouw laat iets van 
twijfel horen. De ouderen (G1) hechten veel waarde aan de plek waar men begraven wordt 
en hebben daarover een uitgesproken mening. Zo willen ze bijvoorbeeld niet worden begra-
ven op een islamitische begraafplaats in Nederland.  
Verschillende factoren spelen een rol bij hun keuze voor (een specifieke plek in) Turkije als 
laatste rustplaats, zoals: de aanwezigheid van familieleden, terugkeer naar land van her-
komst, gehechtheid aan islamitische rituelen, geen vertrouwen in de Nederlandse begraaf-
plaatsregeling en heimwee naar de geboorteplek. 
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Begraven naast familie — In eerste instantie denkt men aan de plek waar al familieleden 
zijn begraven, vrijwel altijd het eigen geboortedorp. Dorpelingen en verwanten kunnen hen 
bezoeken, zodat ze niet worden vergeten.  

Ik wil in Turkije begraven worden, omdat mijn vader, moeder en alle verdere fami-
lieleden daar begraven zijn; ik wil bij hen zijn. Ik heb ook alle respect voor de dor-
pelingen en de familie daar. Maar tot mijn dood wil ik hier blijven. (DURMUŞ) 

Kinderen kunnen begraafplaats bezoeken — Volgens de ouderen (G1) zullen hun kinderen 
(G2) tijdens hun vakantie in Turkije altijd de begraafplaats bezoeken in het dorp waar de 
ouders (G1) vandaan komen.  
 
Het land waar je vandaan komt, is belangrijk — "Waar je geboren bent, daar moet je 
begraven worden." De ouderen (G1) benadrukken dat Turkije hun vatan (vaderland) is. 
Binnen jouw vatan moet je worden begraven in de streek waar je vandaan komt. Bijna alle 
ouderen (G1) komen uit een dorp en willen daar worden begraven.  

Ik ben in Turkije geboren en ik wil er ook begraven worden, ook al woon ik al langer 
in Nederland dan in Turkije. (MÜNEVVER) 

Heimwee naar geboorteplek — Alle ouderen (G1) hebben heimwee naar de plek waar zij 
geboren en opgegroeid zijn. Hun ideaal was altijd: terugkeren naar het land van herkomst. 
Tijdens hun leven is dat niet gebeurd. Door te worden begraven in het land van herkomst, 
kunnen zij dit ideaal alsnog realiseren.  

Ik ben lang niet in Turkije geweest vanwege mijn ziekte. Ik mis mijn dorp wel. En als 
ik overlijd, wil ik in mijn geboortedorp in Turkije worden begraven. Toen ik naar 
Nederland  kwam, dacht ik een paar jaar in Nederland te blijven en dan terug te  

keren naar Turkije. Mijn man en ik hebben de terugkeer naar Turkije echter altijd 
uitgesteld. Mijn man is overleden, toen hebben we hem in ons dorp begraven. Hij is 
nu definitief terug in zijn geboorteplaats. En ik zal ook teruggaan. (SEDA) 

Islamitische rituelen — Tijdens gesprekken wordt vaak aangehaald dat niet alleen déze 
wereld bestaat, maar ook een wereld na het leven op aarde: het hiernamaals. De ouderen 
(G1) vinden de islamitische rituelen bij het overlijden belangrijk: moslims dienen op islami-
tische wijze te worden begraven.  

Natuurlijk wil ik begraven worden in Turkije, in mijn geboorteland. Ik ben een reli-
gieuze man en wil volgens mijn religieuze voorschriften worden begraven, niet op de 
christelijke manier. Men leeft niet alleen in deze wereld, maar ook in het hierna-
maals. (AZİZ) 

Geen vertrouwen in Nederlandse begraafplaatsen — De ouderen (G1) benadrukken dat in 
Nederland de begraafplaats voortdurend moet worden betaald door familieleden. Als er niet 
meer wordt betaald, wordt na een bepaalde tijd het stoffelijk overschot opgeruimd. Men weet 
dan ook niet waar het stoffelijk overschot is gebleven. Als men echter wordt begraven in het 
dorp in Turkije, blijft het stoffelijk overschot altijd op hetzelfde plek liggen.  
 
Overlijdensverzekering — Alle ouderen (G1) hebben een overlijdensverzekering bij een 
religieuze verzekeringsmaatschappij. De meeste ouderen hebben hun verzekering afgesloten 
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via hun moskee bij Diyanet (een religieuze instelling van de Turkse overheid); een aantal 
ouderen heeft een soortgelijke verzekering bij een Alevitische vereniging.  
Deze verzekeringen zijn belangrijk voor de ouderen (G1). De verzekeringsmaatschappijen 
kennen de rituelen goed, zij begeleiden de familieleden na het overlijden en regelen alle 
juridische en administratieve zaken (zoals het doorgeven van het overlijden aan het bevol-
kingsregister in Nederland). Het lichaam wordt door de verzekeringsmaatschappij opgehaald 
van de plaats van overlijden, daarna gewassen en verzorgd volgens de islamitische c.q. 
Alevitische rituelen en vervolgens via Schiphol naar Turkije gebracht. Vanaf de luchthaven 
in Turkije wordt het stoffelijk overschot opgehaald en binnen Turkije naar de plaats van 
bestemming gebracht.  
Niet verzekerd zijn betekent dat men grote risico's neemt wat betreft de (hoge) kosten en de 
nabestaanden zwaar belast met het regelen van alle praktische en juridische zaken.  

Mijn eerste vrouw is hier in Nederland overleden. Zij was niet verzekerd en ik heb 
toen € 4000 betaald voor haar begrafenis in Turkije. Daarna heb ik meteen een ver-
zekering afgesloten bij een moskee. Elk jaar betalen wij ongeveer € 85. (NURETTİN) 

Twijfel over begraven worden in Turkije — Eén oudere vrouw (G1) twijfelt over de begra-
fenis in Turkije, waarvoor zij niettemin een verzekering heeft afgesloten. Het probleem is 
volgens haar dat de kinderen (G2) in Nederland wonen en haar begraafplaats in Turkije 
daarom moeilijk kunnen bezoeken. 
 

7.4 Welke zorg willen (klein)kinderen (G2 en G3) leveren aan 
(groot)ouders (G1)? 

 
Hoe verwachten de kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) van de geïnterviewde Turkse 
ouderen in Nederland voor hun ouders (G1) te zorgen wanneer deze zorgafhankelijk wor-
den? In hoeverre zijn/waren hun ideeën en verwachtingen in overeenstemming met de 
traditionele opvattingen over zorg voor ouderen op het moment dat hun ouders nog niet 

zorgafhankelijk zijn?  
De analyse van de onderzoeksresultaten kent een belangrijke beperking: de steekproef 
'kinderen (G2) en kleinkinderen (G3)' is niet representatief, omdat niet met alle 
(klein)kinderen van de geïnterviewde ouderen (G1) is gesproken en met name de 
(klein)kinderen die in gedrag afwijken van de norm, hun medewerking aan het onderzoek 
weigerden.  

7.4.1 Zonen 
Van de geïnterviewde zonen (19) denken 15 zonen (G2) op het moment dat hun ouders (G1) 
nog niet zorgafhankelijk zijn, in de toekomst – wanneer hun ouders wél zorgbehoevend zijn 

– bakım aan hun ouders te zullen geven. 4 zonen (G2) denken yardım te zullen geven.  
 
Bakım — De meeste geïnterviewde zonen (G2) (15 van de 19) verwachten dat zij zelf de 
verantwoordelijkheid zullen nemen voor de zorg voor hun ouders (G1), zodra deze zorgaf-
hankelijk worden. In antwoord op de vraag waarom zij voor hun ouders willen zorgen, 
noemen de zonen (G2) verschillende redenen. Zij voelen zich als zoon verplicht om bakım 
aan hun ouders te geven, zoals de traditie dat voorschrijft. Bijna de helft van de zonen (G2) 
benadrukt dat het oordeel van de Turkse omgeving belangrijk is. Als zij niet voor hun oudere 
ouders (G1) zorgen, worden zij bestempeld als 'slechte zonen'.  
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Dede heeft mij ter wereld gebracht en voor mij gezorgd. Hij is mijn vader. Als ik niet 
voor hem zou zorgen, is er geen plek voor mij binnen de Turkse gemeenschap. Dan 
ben ik een slechte zoon. Ik doe het niet alleen voor de gemeenschap, maar ook voor 
mijn eergevoel. Als ik niet voor hem zorg, zal ik voelen dat mijn eer is aangetast. 
(EKREM) 

Enkele zonen (G2) noemen ook de toekomstige erfenis als reden voor het geven van bakım: 
wie voor de ouders zorgt, krijgt daarvan het grootste deel. 
Yardım, geen bakım — 4 van de 19 zonen (G2) verwachten in de zorgafhankelijkheidsfase 
geen bakım te zullen geven, maar wel yardım. Hierbij spelen drukke werkzaamheden, de 
behoefte aan privacy een belangrijke rol. Ook het niet kunnen opschieten met de oudere 
ouders (G1) word als reden genoemd. 
Eén zoon (G2), Azmi, wil wel bakım geven, maar weet niet of hij in de praktijk daartoe in 
staat zal zijn: de relatie tussen zijn vrouw (G2) en zijn ouders (G1) is nogal slecht. Zijn 
ouders willen dat hij van deze vrouw gaat scheiden en daarna met een andere Turkse vrouw 
gaat trouwen. Azmi wil dit niet, omdat hij al twee keer is uitgehuwelijkt. Hij hoopt dat de 
ruzie tussen zijn huidige vrouw en zijn ouders zal ophouden. Hij wil graag beantwoorden aan 
de culturele norm die voorschrijft dat hij voor zijn ouders moet zorgen.  

7.4.2 Dochters 
Alle geïnterviewde dochters (9) (G2) denken zeer veel voor hun ouders (G1) te zullen doen: 
bakım dan wel yardım. Dit in afwijking van het cultureel-normatieve ideaalbeeld. 
 
Bakım — 7 van de 9 dochters (G2) willen in de toekomst hun ouders bakım geven. Zij zien 
de zorg voor hun ouders (G1) niet alleen als een taak voor zonen. Volgens hen doen zij in de 
praktijk meer aan huishoudelijke taken, voedselzorg en administratieve taken dan hun broers 
(G2). Zij vinden het jammer dat hun ouders (G1) onderscheid maken tussen dochters en 
zonen: de ouders verwachten meer van hun zonen dan van hun dochters, en ook worden de 
zonen meer gewaardeerd.  
 
De meeste dochters (G2) die bakım willen geven (5 van de 7), zijn niet getrouwd en wonen 
met hun ouders (G1) samen. Zij weten echter dat zij niet bij hun ouders kunnen blijven 
wonen als zij zouden trouwen. Hun ouders willen namelijk geen iç güvey (inwonende 
schoonzoon). Deze dochters laten hun ouders door middel van humor (indirecte manier) 
weten dat zij graag voor hen zouden willen zorgen.  
 

Twee dochters (G2), Gülşen en Hayriye, zijn getrouwd met een familielid (neef en achter-

neef) en wonen dicht bij hun ouders (G1). Gülşen heeft twee broers, maar die wonen in 
Turkije. Zij ziet het als háár verantwoordelijkheid om te zorgen dat haar ouders (G1) in de 
zorgafhankelijkheidsfase alles krijgen wat zij nodig hebben. Hayriye heeft geen broers. Ook 
zij voelt zich daarom als dochter genoodzaakt om voor haar oudere ouders (G1) te zorgen.  
 
Yardım — 2 van de 9 dochters (G2) willen hun ouders geen bakım geven, maar wel yardım. 
Zij vinden dat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun ouders (G1) bij hun broers 
(G2) ligt. Samenwonen van getrouwde dochters met hun ouders en hun voortdurend zorg 
geven, is onmogelijk, zeggen zij. Hun mannen zullen hiervoor geen toestemming geven. 
Deze dochters (G2) denken dat zij huwelijksproblemen zouden krijgen als zij voor hun 
ouders (G1) zouden (willen) zorgen. De dochters handelen daarmee conform het cultureel-
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normatieve ideaalbeeld,. Echter, niet helemaal: volgens deze normen zouden zij namelijk 
ook geen yardım hoeven geven.  

7.4.3 Schoondochters 
Bijna alle geïnterviewde schoondochters (G2) verwachten – in de fase voorafgaand aan de 
concrete noodzaak tot zorgverlening – dat zij bij zorgafhankelijkheid van hun schoonouders 
(G1) voor hen zullen zorgen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaalbeeld.  
 
Bakım — 16 van de 19 gelins (G2)verwachten dat zij in de toekomst bakım zullen geven. 
Als reden noemen deze 16 schoondochters (G2), dat het de traditie is dat een gelin bakım 
geeft aan haar schoonouders.  

Als gelin ben ik ingetrokken bij mijn schoonouders. Als mijn schoonouders zorg  
nodig hebben, wil ik hun wel bakım geven. Dat is traditie bij ons. Wie zou er anders 
bakım moeten geven als de gelin en de zoon het niet doen? (NURCAN) 

Yardım — 2 van de 19 schoondochters (G2) verwachten dat zij in de toekomst geen bakım 
zullen geven, maar wel yardım. Ze hebben al fysiek afstand genomen van hun schoonouders 
(G1) door op zo'n 20–25 minuten loopafstand te gaan wonen. Hierdoor kunnen zij hun 
privacy waarborgen en hebben ze minder last van bemoeienis van hun schoonouders (G1).  

Na mijn huwelijk ben ik bewust niet ingetrokken bij mijn schoonouders. Zij hebben 
een eigen huis van drie etages en boden ons aan bij hen beneden te komen wonen, 
met een aparte ingang. Maar mijn man en ik wilden dat niet. Als ik bij hen zou  
wonen, dan zou ik bij hen vaak langs moeten gaan en als gelin moeten helpen als zij 
visite krijgen. Dan zouden mijn schoonouders veel verwachtingen van mij hebben 
waaraan ik niet zou willen voldoen. Daarom heb ik bewust afstand van hen geno-
men. We wonen niet zo heel ver van elkaar, slechts enkele straten, maar genoeg om 
enige afstand te houden.  

Ik ben de eerste gelin van mijn schoonouders, maar ik heb vanaf het begin niet als 
zodanig gefungeerd. Zij verwachten daarom niet veel van mij; zo hebben wij onze 
relatie opgebouwd. Eén keer in de week gaan wij bij hen langs. Als wij vrije dagen 
hebben, gaan wij twee of drie keer per week bij hen op bezoek. Via de telefoon heb-
ben wij drie of vier keer per week contact met elkaar. Ik zou mijn schoonouders wel 
af en toe willen helpen, maar geen constante zorg willen bieden. (KADRİYE) 

Kibariye benadrukt dat zij haar opleiding en werk altijd heel belangrijk heeft gevonden en 
dat zij deze zeker niet zal opgeven om haar schoonouders bakım te kunnen geven, ondanks 
het feit dat haar man dit aan haar schoonouders heeft beloofd.  
 
Geen bakım of yardım — Eén schoondochter (G2) (de vrouw van Azmi – zie pag. 150) 
verwacht in de zorgbehoevende fase helemaal geen hulp te zullen geven. Ze heeft met haar 
schoonouders (G1) samengewoond. Volgens haar heeft zij alles gedaan om haar schoon-
ouders (G1) tevreden te stellen, maar toch wordt zij als zondebok gezien wanneer de schoon-
familie problemen heeft. Zij maken ruzie met haar en zij wordt door hen geslagen.  

7.4.4 Schoonzoons 
Volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld geven schoonzonen aan hun schoonouders 
geen bakım. Dat is ook de verwachting van 3 van de 4 schoonzoons (van 4 verschillende 
families) die in dit onderzoek zijn betrokken.  
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Geen bakım, wel yardım — 3 schoonzoons (G2) verwachten dat zij bij zorgafhankelijkheid 
van hun schoonouders geen bakım zullen geven. In 2 van deze 3 families hebben de schoon-
ouders (G1) behalve dochter(s) ook zonen (G2). Schoonzoons Engin en Erol (G2) benadruk-
ken dat de verantwoordelijkheid voor de zorg in de eerste plaats bij deze zonen (G2) ligt. Pas 
als de schoonouders (G1) niet worden verzorgd door de eigen zonen, kunnen schoonzonen 
hulp of zorg geven. Volgens hen hebben de zonen (G2) geprofiteerd en profiteren nog steeds 
financieel van hun ouders (G1). Zij moeten niet alleen profiteren, maar ook de lasten dragen 
als het nodig is.  
Als er geen zonen of andere schoonzoons zijn die voor de schoonouders (G1) willen zorgen, 
willen deze 3 schoonzoons (G2) wel ondersteuning bieden en datgene doen wat ze kunnen 
doen: praktische dingen zoals helpen met vervoer of boodschappen, maar alleen als het echt 
noodzakelijk is. Lichamelijke zorg kunnen zij wel aan hun schoonvader (G1) geven, maar 
niet aan de schoonmoeder. Schaamte speelt hierbij een rol.  
 
Alle geïnterviewde schoonzoons (G2) zijn in het kader van hun huwelijk naar Nederland 
gekomen. In de eerste periode van het huwelijk hebben zij samengewoond met hun schoon-
ouders (G1), totdat zij een eigen woning en werk hadden gevonden. Samenwonen met 
schoonouders is niet gebruikelijk in het land van herkomst. Maar vanwege de migratiesitua-
tie hebben ze gekozen voor deze next best-oplossing: huis en werk was er immers aanvanke-
lijk niet. De periode van samenwonen varieerde van één tot drie jaar.  
Tijdens het inwonen bij de schoonouders (G1) ontstonden er regelmatig irritaties tussen 
schoonzoon (G2) en schoonouders (G1), met name tussen schoonzoon en schoonvader. De 
schoonouders hadden bepaalde verwachtingen van de schoonzoon, waarbij het feit dat zij 
hun schoonzoon naar Nederland hebben gehaald en hem een betere toekomst in Nederland 
boden, een belangrijke rol speelde. De schoonvader verwachtte bijvoorbeeld een financiële 
bijdrage van de schoonzoon. De schoonzoons (G2) voelden zich vanaf het begin niet op hun 
gemak bij het wonen met hun schoonouders (G1).  
De schoonvader van Dilaver verwachtte dat Dilaver iç güvey zou zijn en blijven. De uiteen-
lopende verwachtingen tussen Dilaver (G2) en zijn schoonvader (G1) hebben geleid tot een 
escalatie en gemaakt dat hij niet voor zijn schoonouders (G1) wil zorgen. Dilaver (G2) 
benadrukt dat er nog drie andere schoonzoons zijn die zijn schoonouders in de toekomst zorg 
kunnen geven.  
 
Bakım voor schoonouders — Hidayet (G2) verwacht als enige van de schoonzoons – en in 
afwijking van de traditie – in de toekomst bakım te zullen geven aan zijn schoonouders (G1). 
Een belangrijke oorzaak is volgens hem het feit dat zijn schoonouders allebei familieleden 
van hem zijn. Zijn schoonmoeder is een tante (zus van vader); zijn schoonvader is de neef 
van zijn schoonmoeder en een neef van zijn eigen vader. Hidayet (G2) heeft een hechte band 
met zijn schoonfamilie.  

Ik wil wel in de toekomst bakım of yardım geven aan mijn schoonouders. Zij hebben 
mij ook geholpen en op mijn kinderen gepast. Zij zijn familie van mij. Hun zonen zijn 
bovendien niet in Nederland. Als zij hier in Nederland waren, zou de situatie anders 
zijn. Dan zouden zij verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun eigen ouders. Als 
mijn schoonouders zouden teruggaan naar Turkije, dan moeten hun zonen voor hen 
zorgen. Maar als mijn schoonouders door mij verzorgd willen worden, dan heb ik 
daar geen problemen mee. Ik wil doen wat ik kan. (HİDAYET) 
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Yardım door vrouwen van schoonzoons — De vrouwen (G2) van de hier genoemde 
schoonzoons besteden nu al veel tijd aan hun eigen ouders (G1). Alle vier de schoonzoons 
(G2) maken hiervan geen probleem. De schoonzoons (G2) verwachten dat zij bij zorgbehoe-
vendheid van hun schoonouders (G1) hiervan ook geen probleem zullen maken.  

7.4.5 Kleinkinderen 
Bijna alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) (9 van de 10), zowel kleinzoons als kleindoch-
ters, verwachten in de zorgbehoevende fase van hun grootouders (G1) zorg (bakım) te geven 
dan wel te helpen (yardım). Ook de 2 'schoondochters' (G3) die zijn getrouwd met een 
kleinzoon (G3) en samenwonen met hun schoonouders (G2) en aangetrouwde grootouders 
(G1), denken er zó over. 
 
Wel zorg voor grootouders — Alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) hebben in het verleden 
samengewoond met hun grootouders (G1). 5 van de 10 kleinkinderen (G3) wonen nog steeds 
samen met hun grootouders (G1). De kleinkinderen hebben in hun kinderjaren een hechte 
band ontwikkeld met hun grootouders. Door ervaringen binnen de familie hebben zij geleerd 
dat de zorg voor grootouders en ouders een verplichte familietaak is.  
 
Op de vraag waarom zij voor hun grootouders (G1) willen zorgen, antwoorden zij dat hun 
opa en oma ook voor hen hebben gezorgd. De kleinkinderen die nog steeds bij hun opa en 
oma (G1) wonen, hebben het idee dat als zij goed voor hun opa, oma, vader en moeder 
zorgen en hun eigen kinderen goed opvoeden, later – wanneer zij zelf zorgbehoevend 
worden – hun eigen kinderen ook goed voor hen zullen zorgen ('ruilen voor later' – pag. 
102).  

Mijn vrouw en ik wonen bij vader, moeder en opa in een huis. Ik ben ook opgevoed 
door mijn oma en opa. Nu zou ik ook iets voor hen willen terugdoen. Als ik goed 
voor hen zorg, dan  zullen mijn kinderen later goed voor mij zorgen. Mijn opa en 
oma verwachten ook van mij dat ik voor hen zal zorgen. (FİKRET) 

Verwachte zorgtaken voor grootouders — 4 van de 10 kleinkinderen (G3) denken dat zij 
bijna alle zorgtaken zullen uitvoeren wanneer hun grootouders (G1) zorgafhankelijk zijn. Dit 
kunnen huishoudelijke taken zijn, voedselzorg, administratieve taken, tolken, naar het 
ziekenhuis brengen et cetera.  
Het geven van lichamelijke zorg, huishoudelijke zorg en voedselzorg is voor de kleinkinde-
ren (G3) wel seksegebonden. Kleindochters (G3) verwachten in principe alle zorg te kunnen 
geven, behalve lichamelijke zorg voor opa (G1): ook zij hebben liever dat iemand van 
hetzelfde geslacht hem lichamelijk verzorgt. De kleinzoons (G3) verwachten ook alle zorg te 
kunnen geven, met dien verstande dat de praktische uitvoering van de huishoudelijke zorg en 
voedselzorg volgens hen dient te worden gedaan door een vrouw: hun moeder (G2), zus (G3) 
of hun toekomstige vrouw (G3). Ook zouden zij liever geen lichamelijke zorg willen geven 
aan hun oma (G1).  
 
Geen zorg voor grootouders — Eén kleindochter (Duygu) (G3) verwacht geen zorg of hulp 
te geven aan haar grootouders (G3). Volgens haar is dat de taak van de kinderen (G2) van 
haar grootouders (G1) en niet van de kleinkinderen (G3).  

7.4.6 Verwachtingen van zorg door professionele zorginstellingen 
Willen de geïnterviewde kinderen (G2) (inclusief schoondochters en schoonzoons) en 
kleinkinderen (G3) (inclusief schoondochters) in de zorgbehoevende fase van hun 
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(schoon)ouder(s) (G1) hulp vragen aan zorginstellingen? En als zij hiervan gebruik willen 
maken, aan welke zorginstellingen denken zij dan? 
 
Uit de gesprekken met de tweede generatie (G2) blijkt dat zij weinig kennis hebben over de 
mogelijkheden van hulp en zorg door professionele zorginstellingen voor ouderen en niet 
weten welke instellingen zij zouden kunnen benaderen voor hulp. Ze geven aan zich daar-
voor pas te willen interesseren op het moment dat zij daadwerkelijk worden geconfronteerd 
met de zorg voor hun ouders. Wel hebben ze van buren en kennissen soms voorbeelden 
gehoord of gezien van hulp door thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.  

Thuiszorg 
De helft (31 van 63) van de geïnterviewde kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) verwacht in 
de zorgbehoevende fase van hun oudere ouders (G1) hulp in te roepen van de thuiszorg. 
(Klein)kinderen (G3) willen niet bij voorbaat hulp vragen aan de thuiszorg, maar pas wan-
neer zij niet in staat zijn alle zorg aan hun ouders (G1) te geven, bijvoorbeeld als de kinderen 
(G2) werken terwijl de ouder(s) (G1) voortdurend zorg nodig hebben. Thuiszorg is volgens 
hen een aanvullende zorg, in combinatie met de zorg door de kinderen (G2). Het is 'prakti-
sche zorg, die wordt geboden door de overheid'.  
Als voordeel van thuiszorg noemen zij dat de hulp in de eigen prettige en veilige omgeving 
wordt verleend: ouderen (G1) blijven in hun eigen huis en kunnen (blijven) samenwonen met 
hun kinderen (G2). Verzorgenden van de thuiszorg zijn bovendien gespecialiseerd in het 
bieden van zorg. Een aantal kinderen (G2) benadrukt dat thuiszorg lichamelijke en medische 
zorg voor de ouders kan bieden waarvoor speciale deskundigheid is vereist, waarover zijzelf 
niet beschikken.  
 
Schoondochters (G2) zijn over het algemeen positiever over thuiszorg dan zonen, dochters, 
schoonzoons en kleinkinderen. Zij verwachten dat de zwaarte van de zorg met name voor 
hen in de zorgafhankelijke fase van de schoonouders (G1) zal toenemen en zij vragen zich af 
of al die zorg wel uitvoerbaar is. De geïnterviewde schoondochters (G2) leggen meer nadruk 
op de haalbaarheid van de praktische zorgverlening dan hun mannen (G2). Thuiszorg zien zij 
als een goede aanvulling:  

Ik vind dat thuiszorg belangrijker is voor vrouwen dan voor mannen. Als ik kijk naar 
mijn situatie, dan ben ik diegene die alle huishoudelijke taken verricht voor mijn 
schoonouders en eigen kinderen. Mijn man doet niks. Als mijn schoonouders later 
zorg nodig hebben, wil ik hulp vragen aan de thuiszorg. Dan heb ik minder te doen 
in de zorg voor mijn schoonouders, wanneer ik van mijn werk thuiskom. (NAZLI) 

De andere helft van de geïnterviewde (klein)kinderen (G2 en G3) wil in de zorgbehoevende 
fase van hun (groot)ouders (G1) geen gebruik maken van thuiszorg. Vooral zonen (G2) 
maken bezwaar tegen hulp van de thuiszorg. Zij benadrukken vanuit hun traditionele  
verantwoordelijkheden, dat kinderen verplicht zijn om voor hun ouders te zorgen.  

Verzorgingshuis 

Het verzorgingshuis is een gevoelig onderwerp voor de kinderen (G2). Zij hebben een 
negatief beeld van het verzorgingshuis als zorginstelling voor ouderen; het past niet in het 
cultureel-normatieve ideaal. Ouderen worden als het ware uit hun huis en familie 'losgerukt' 
en 'apart gezet' in een verzorgingshuis. Zij zijn dan 'geïsoleerd'. Een verzorgingshuis wordt 
gezien als laatste redmiddel voor mensen die geen andere alternatieven hebben. Het is een 
groot taboe binnen families en in de Turkse gemeenschap om ouderen naar een verzorgings-
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huis te sturen. Tijdens de gesprekken komt steeds naar voren dat als de ouders (G1) in een 
verzorgingshuis worden opgenomen, de gemeenschap hierover zal roddelen. 
 
Er is wel een verschil in opvattingen tussen de geïnterviewde zonen, dochters, schoonzoons 
en schoondochters (G2) en kleinkinderen (G3): schoondochters en dochters (G2) hebben 
minder bezwaar tegen het 'sturen' van (schoon)ouders (G1) naar een verzorgingshuis dan 
zonen (G2) en kleinkinderen (G3).  
Zonen — Bijna alle zonen (G2) verwachten in de toekomst geen gebruik te zullen maken 
van zorgcentra voor hun oudere ouders (G1). Ouderen horen bij hun kinderen en familie en 
met hen samen te wonen. De zonen (G2) zouden zich schamen als hun ouders (G1) worden 
opgenomen in een verzorgingshuis en zien het als een schande voor de familie.  
 
(Schoon)dochters — De schoondochters (G2) zijn voorzichtig met hun uitspraken over 
verzorgingshuizen. Zij weten dat zij volgens de traditie verplicht zijn om voor hun schoon-
ouders (G1) te zorgen. Meer dan de helft van de schoondochters (G2) en de helft van de 
dochters (G2) spreekt zich echter niet uit tegen opname van bedlegerige (schoon)ouders (G1) 
in een verzorgingshuis. Zij zien dit vaker als (laatste) alternatief dan de zonen (G2).  

In principe vind ik een verzorgingshuis goed voor ouderen. Dan zijn de ouderen met 
hun leeftijdgenoten samen. Als er een aparte vleugel voor Turkse ouderen zou zijn in 
een verzorgingshuis, zou het goed zijn voor mijn schoonvader. Hij voelt zich in een 
Nederlands verzorgingshuis niet op zijn gemak, omdat hij de taal niet spreekt en zijn 
achtergrond anders is dan die van andere bewoners. (CANGÜL) 

Dochters (G2) staan wel iets afwijzender tegenover verzorgingshuizen dan schoondochters 
(G2). Hetzelfde beeld tekent zich af wanneer schoondochters wordt gevraagd naar opname 
van hun eigen ouders in een verzorgingshuis. De schoondochters maken onderscheid als het 
gaat om schoonouders of eigen ouders en reageren in het laatste geval met meer bezwaren.  
 
Schoonzoons — 3 van de 4 schoonzoons (G2) willen hun schoonouders (G1) in de zorg-
afhankelijkheids- c.q. bedlegerigheidsfase laten opnemen in een verzorgingshuis indien de 
eigen zonen (G2) hun zorgverantwoordelijkheid niet nemen. Daarbij benadrukken zij, dat zij 
hun eigen ouders niet in een verzorgingshuis zouden willen laten opnemen.  

Voor mijn schoonouders – wanneer de eigen kinderen niet voor hen zorgen – denk ik 
dat ik een beroep zal doen op een verzorgingshuis. Ik denk dat het verzorgingshuis 
beter is dan zorg door mijzelf. Als ik zelf voor hen zou zorgen, zou ik dat doen tegen 
mijn zin. Eerlijk gezegd, als het mijn eigen ouders zouden zijn, zou ik hen niet in een 
verzorgingshuis kunnen laten opnemen. (EROL) 

Kleinkinderen — Alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) reageren emotioneel en benadruk-
ken dat zij hun opa en oma (G1) niet opgenomen willen zien in een verzorgingshuis:  

Als ik aan een verzorgingshuis denk, krijg ik een naar gevoel. Ik ken niemand van 
mijn kennissen die daar is opgenomen. Het past niet bij onze traditie. Tot nu toe is 
het geen probleem voor ons geweest om voor oudere ouders te zorgen en ik hoop dat 
het in de toekomst ook geen probleem zal zijn. (MELIH) 

Verpleeghuis 
Bijna alle geïnterviewde (klein)kinderen (G2 en G3) weten niet wat een verpleeghuis is. 
Zij associëren een verpleeghuis met een ziekenhuis. Zij vinden het daarom goed als hun 
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(groot)ouders (G1) om medische redenen tijdelijk in een verpleeghuis worden opgenomen. 
Maar over langdurige opname wordt getwijfeld. Ouderen (G1) zouden dan toch thuis 
verzorgd moeten worden. Tegelijkertijd vragen zij zich af of de medische zorg die door het 
verpleeghuis wordt gegeven, wel door henzelf kan worden gegeven.  

Twijfel over gebruik van zorginstellingen 
Een aantal kinderen (G2), 3 zonen en 4 schoondochters, weet nog niet of zij gebruik willen 
maken van zorginstellingen als hun (schoon)ouders (G1) zorgbehoevend zijn. Hun twijfel 
geldt met name verzorgingshuizen. Ze vragen zich of hoe hun (schoon)ouders (G1) zouden 
reageren. Het niet willen teleurstellen van de ouderen (G1) speelt hier een belangrijke rol.  
Er valt met elkaar niet over dit gevoelige onderwerp te praten, omdat de ouders (G1) dit 
verkeerd kunnen interpreteren, bijvoorbeeld als: 'de kinderen willen van mij af'.  
Daarnaast denken deze kinderen (G2) dat het gebruik van zorginstellingen zal afhangen van 
hun eigen leefsituatie en de hoeveelheid zorg die hun ouders (G1) nodig hebben.  

Aspecten van zorg door (medische) zorginstelling volgens kinderen (G2)  

 

Sekse personeel bij huishoudelijke en lichamelijke zorg — Kinderen (G2) vinden net als 
hun oudere ouders (G1), dat huishoudelijke en lichamelijke zorg voor hun ouders (G1) een 
taak is voor vrouwelijke verzorgenden. Hierbij denken zij vanuit het perspectief van hun 
ouders: een mannelijke verzorgende past niet bij de traditionele rolverdeling tussen man en 
vrouw. Ouders zullen het niet accepteren als de verzorgende van de thuiszorg een man is.  
Kinderen (G2) weten dat vooral de moeders (G1) niet lichamelijk verzorgd willen worden 
door een mannelijke verzorger. Voor hun vader (G1) maakt het niet zoveel uit als hij door 
een vrouwelijke verzorgende lichamelijk wordt verzorgd.  
Slechts twee zonen (G2) vinden dat de sekse van de verzorgende sowieso niet belangrijk is.  
 
Religieuze en etnische herkomst personeel — Over het algemeen vinden kinderen (G2) de 
nationaliteit en religie van zorgpersoneel niet belangrijk. De professionele houding van de 
hulpverlening is veel belangrijker. Zij zijn tevreden over de hulpverleners in Nederland wat 
betreft hun professionele instelling. Een aantal kinderen (G2) benadrukt dat een Turkse 
hulpverlener vanwege dezelfde culturele achtergrond de problemen van hun Turkse ouders 
(G1) beter zal begrijpen. Ook bestaat er dan geen taalprobleem voor hun ouders (G1). 
 

7.5 Welke zorg verwachten kinderen (G2) later van hun eigen kinderen 
(G3)? 

 
Ik heb de tweede generatie Turkse Nederlanders (G2) niet alleen gevraagd of en hoe zij hun 
ouders (zullen) verzorgen, maar ook wat zij van hun eigen kinderen (G3) verwachten als zij 
zelf later oud en zorgafhankelijk zijn. Deze vraag geldt de verwachtingen van de kinderen 
(G2) tijdens de interviewperiode. Bij 25 van de 30 families, ofwel 41 van de 51 kinderen 
(G2), zijn deze verwachtingen inmiddels gekleurd door hun ervaringen met de zorgpraktijk.  

7.5.1 Verwachtingen tweede generatie (G2) ten opzichte van hun kinderen (G3) 
Zijn er verschillen of overeenkomsten in de zorgverwachtingen die zonen, dochters, schoon-
dochters, schoonzoons (G2) koesteren ten opzichte van hun eigen kinderen (G3) (niet verder 
gespecificeerd), als het gaat om hun eigen – toekomstige – ouderdom?  
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Tabel 7.5 Aantal geïnterviewde kinderen (G2) in de onderzoekspopulatie 

Categorie Zonen  Dochters  Schoonzoons Schoondochters Totaal 

Geen zorg 3 2 2 3 10 

Zorgafhankelijk 9 3 2 10 24 

Bedlegerig 7 4 - 6 17 

Totaal 19 9 4 19 51 

Zonen (G2) 

Bijna alle geïnterviewde zonen (18 van de 19) verwachten bakım of yardım van hun kinde-
ren op het moment dat zij zorgbehoevend worden. 
 
Bakım — Iets meer dan de helft van de zonen (G2) (10 van de 19) verwacht bakım van hun 
kinderen (G3). Enkele zonen (G2) noemen als argument de Turkse traditie: kinderen moeten 
voor hun ouders zorgen, zoals de zonen dat ook hebben gedaan voor de grootouders. 
Yardım — Bijna de helft van de zonen (G2) (8 van de 19) verwacht geen bakım maar wel 
yardım van hun kinderen (G3) wanneer zij later zorgbehoevend zijn.  
Zij benadrukken dat hun kinderen van de derde generatie zijn. Deze kinderen (G3) groeien 
op in de Nederlandse samenleving en worden beïnvloed door andere culturen en zorgopvat-
tingen. Hun vaders (G2) willen hun kinderen ook geen overlast bezorgen. Uit eigen ervaring 
weten ze vaak al dat de zorg een zware taak is. En volgens hen hebben hun kinderen (G3) 
niet voldoende overgenomen van de Turkse traditie.  
Geen bakım of yardım — Slechts één zoon (G2) verwacht geen bakım of yardım van zijn 
kinderen (G3). Hij wil zelf zo veel mogelijk zelfstandig blijven en waar nodig gebruikmaken 
van zorginstellingen.  

Dochters (G2) 

De meeste dochters (G2) hebben nog niet eerder nagedacht over de fase waarin zij zelf 
zorgbehoevend zijn. 3 van de 9 dochters (G2) verwachten bakım van hun kinderen (G3) 
wanneer zij zorgafhankelijk zouden worden. De overige dochters (G2) (6 van 9) zeggen geen 
bakım van hun kinderen (G3) te verwachten. Deze dochters (G2) verwachten vooral dat hun 
kinderen (G3) in de zorgbehoevende fase op bezoek zullen komen, hand- en spandiensten 
verrichten en hen emotioneel ondersteunen. Met andere woorden: zij verwachten yardım.  

Schoondochters (G2) 

Twee derde van de geïnterviewde schoondochters (G2) (14 van de 21) verwacht bakım van 
hun kinderen (G3), met name van hun zoon (G3), indien zijzelf zorgbehoevend worden. Als 
schoondochters (G2) zorgen zij voor hun schoonouders (G1) en zij verwachten dat hun 
kinderen (G3) ook voor hen zullen zorgen.  

Zolang ik zelf kan functioneren, verwacht ik niks van mijn kinderen. Maar 'elden ay-
aktan düşersem' ofwel: als ik handen en voeten niet meer kan gebruiken, verwacht ik 
wel dat zij voor mij zorgen. Ik woon met mijn schoonouders samen en doe alles voor 
hen, geheel volgens onze gewoontes. De kinderen moeten het zelf weten, maar als 
moeder verwacht ik wel zorg van hen. (SAADET) 

De overige schoondochters (G2) (7 van de 21) verwachten geen bakım maar wel yardım van 
hun eigen kinderen (G3). Zij willen hun kinderen (G3) niet 'lastigvallen'. Kinderen hebben 
het druk met hun gezin en werk en hebben weinig tijd om daarnaast ook voor hun ouders te 
zorgen. De kinderen kunnen wel helpen. Zij kunnen op bezoek komen en emotionele onder-
steuning geven.  
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Schoonzonen (G2) 

In totaal zijn 4 schoonzoons (G2) geïnterviewd. 2 schoonzoons (G2) verwachten in de 
zorgbehoevende fase bakım van hun kinderen (G3); de andere 2 schoonzoons verwachten 
alleen yardım. 

7.5.2 Verwachtingen tweede generatie (G2) van professionele zorginstellingen 
Uit mijn gesprekken met de tweede generatie blijkt dat bijna alle kinderen (G2) (ook) 
professionele zorginstellingen willen inschakelen wanneer zij zélf zorgafhankelijk worden. 
De geïnterviewde kinderen (G2) vergelijken daarbij hun eigen zorgverwachtingen met die 
van hun ouders (G1). Zij benadrukken dat zij meer kennis hebben van de Nederlandse 
samenleving en de Nederlandse taal beter beheersen. Dit betekent volgens hen dat zij geen 
grote problemen zullen tegenkomen wanneer zij (G2) gebruikmaken van professionele zorg. 
Bovendien geeft de aanwezigheid van professionele zorg de tweede generatie (G2) het 
veilige gevoel dat er altijd zorg voor hen zal zijn. Deze generatie (G2) wil niet geheel 
afhankelijk zijn van kinderen (G3) noch van zorginstellingen: zij willen gebruikmaken van 
zowel familiezorg als professionele zorg.  
 
Thuiszorg — Bijna alle kinderen (G2) denken positief over zorg aan huis, ofwel thuiszorg. 
De kinderen (G2) hebben duidelijke ideeën hoe die zorg eruit zou moeten zien. Ze verwach-
ten dat de thuiszorg hun zorgaanbod aanpast aan de situatie van de familie: er moet worden 
overlegd met de verzorgende en zijn/haar kinderen en rekening worden gehouden met de 
gewoontes van de familie. Thuiszorg moet de zorg niet in haar eentje dicteren, vinden zij.  
Dagopvang en verpleeghuis — Er is weinig bekend bij Turkse ouderen (G1) én kinderen 
(G2) over dagopvang en verpleeghuizen. Kinderen (G2) staan niet negatief tegenover beide 
voorzieningen, maar door hun onbekendheid ermee noemen zij deze vormen van professio-
nele zorg nauwelijks. Er worden wel opmerkingen gemaakt over eetgewoonten binnen 
zorginstellingen. Zij vragen zich af of zorgcentra (zoals dagopvang en verpleeghuis) wel 
rekening houden met de cultuur en gewoonten van Turkse mensen.  
Verzorgingshuis — Verschil in verwachtingen en opvattingen tussen kinderen (G2) komt 
vooral naar voren ten aanzien van het verzorgingshuis. Het zijn met name dochters (G2) 
(3 van de 7) en schoondochters (G2) (7 van de 21) die naar een verzorgingshuis zouden 
willen gaan. Daartegenover spreekt slechts 1 zoon (G2) (1 van de 19) zich onomwonden uit 
vóór opname in een verzorgingshuis als hij zorgafhankelijkheid wordt. 1 andere zoon (G2) 
en 1 schoondochter (G2) vinden een verzorgingshuis een mogelijk alternatief, onder voor-
waarde dat er een aparte en 'herkenbare' plek c.q. afdeling voor hen beschikbaar zou zijn. Zij 
benadrukken dat mensen met dezelfde achtergrond bij elkaar moeten kunnen komen om aan 
'herkenbare', vertrouwde activiteiten te kunnen deelnemen. Ze willen zich 'thuis' kunnen 
voelen, zodat zij niet geïsoleerd raken binnen een instelling met vrijwel alleen mensen met 
een autochtone achtergrond.  
Geen gebruik van instellingen — Slechts 5 kinderen (G2), van wie 2 zoons en 
3 schoondochters, willen absoluut geen gebruikmaken van zorginstellingen. Ze verwijzen 
naar de traditionele plicht van hun kinderen (G3). Zij doen alles om hun kinderen (G3) goed 
op te voeden en een goede toekomst te bieden en verwachten dat – wanneer zij (G2) later 
zorg nodig hebben – deze kinderen (G3) hun traditionele verplichtingen zullen nakomen. 
 

7.6 Conclusie 
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De zorgverwachtingen van de ouderen (G1) zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en dage-
lijkse interacties met hun eigen ouders (G0) en kinderen (G2). De zorgervaring met hun 
eigen ouders (G0) liet een discrepantie zien tussen zorgverwachting en zorgpraktijk. Het 
normatieve ideaalbeeld van de zorg voor ouderen is bij de ouderen (G1) niet veranderd, 
maar door de zorg voor hun eigen ouders (G0) plaatsen zij inmiddels wel vraagtekens bij de 
mogelijkheden tot realisering van dit ideaal.  
De zorgverwachtingen zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin continu bijstelling 
plaatsvindt. De zorgverwachtingen van Turkse oudere ouders (G1) zijn vooral geworteld in 
de reciprociteitsrelatie tussen ouders en kinderen. Een belangrijke rol in de zorgverwachtin-
gen is ook weggelegd voor de partner. Dat geldt zowel voor mannen (G1) als vrouwen (G1). 
 
Bijna alle oudere ouders (G1) verwachten zorg van hun kinderen volgens het cultureel-
normatieve ideaalbeeld, dat wil zeggen dat zij van hun zoon en zijn vrouw (gelin) bakım 
verwachten. De verwachtingen van de kinderen (G2) over de zorg die zijzelf denken te gaan 
geven aan hun oudere ouders (G1), komen in de fase dat hun ouders nog niet zorgafhankelijk 
zijn, grotendeels overeen met die van de oudere ouders (G1) zelf.  
 
Niet alleen de mate van zorg die de oudere ouders (G1) aan hun eigen ouders (G0) hebben 
kunnen geven, is een factor die tot wijziging van zorgverwachtingen kan leiden. Hetzelfde 
geldt voor de concrete omstandigheden in de migratiesituatie, zoals de mate van fysieke 
nabijheid van zonen (G2). Van zonen die niet in de directe omgeving wonen, zoals in Turkije 
of in een andere stad, wordt geen bakım verwacht, maar wel yardım.  
Vanwege het drukke gezinsleven van hun zonen en gelins ontstaat ook twijfel over de 
haalbaarheid van de zorgverwachtingen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaal-
beeld. Oudere ouders (G1) verwachten (vrezen) dat hun kinderen (G2) hierdoor meer 
geneigd zijn tot het laten uitvoeren van (een deel van) de zorg door zorginstellingen.  
 
Wanneer een echtpaar geen zonen heeft, kan de zorg niet volgens het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld worden gerealiseerd. Dan wordt al vroegtijdig gewerkt en gedacht aan next best-
oplossingen die passen binnen het traditionele normenpatroon, zoals de iç güvey. Als door de 
migratiesituatie (geen zonen in Nederland, alleen in Turkije) zonen geen bakım kunnen 
geven, blijkt de iç güvey eveneens de meest voor de hand liggende next best-oplossing. 
 
Wat opvalt in de zorgopvattingen van de kinderen (G2), is de grote behoefte tot zorg voor de 
eigen ouders (G1) van dochters (G2). Kennelijk heeft de migratiesituatie invloed op de 
positie van dochters binnen het verwantschapssysteem. In vergelijking met de traditionele 
leefsituatie in Turkije ten tijde van hun ouders (G1) vóór hun migratie zijn de dochters (G2) 
van de migranten (G1) hoger opgeleid, mondiger en vaak ook financieel-economisch minder 
afhankelijk. Doordat de dochters (G2) vaak zijn getrouwd met verwanten uit Turkije, waren 
hun echtgenoten bij de start van hun huwelijk van hen afhankelijk. De voorsprong in taalbe-
heersing en kennis van de Nederlandse maatschappij blijft vaak bestaan. Al deze veranderin-
gen geven aan dochters/meisjes meer zeggenschap en macht. 
Dat de dochters (G2) bijna allemaal yardım of zelfs bakım willen geven aan hun ouders (G1) 
in de zorgafhankelijkheidsfase, sluit aan bij de huidige praktijk vóór zorgafhankelijkheid, 
waarin zij vaak al veel meer doen voor hun ouders dan hun broers (G2). Hoewel de meeste 
dochters/meisjes (G2) nog altijd traditionele zorgopvattingen koesteren, hebben zij oog voor 
de gewijzigde omstandigheden. Slechts door enkele dochters wordt de exclusieve verant-
woordelijkheid van de zonen/broers en hun gelin benadrukt. Een aantal dochters/meisjes is 
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zelfs voornemens hun huwelijk uit te stellen om aan hun ouders zorg te kunnen geven. De 
geïnterviewde schoonzoons (G2) hebben er geen (grote) problemen mee als hun echtgenotes 
– bij afwezigheid van zorg door zonen – aan hun ouders yardım zouden geven. 
De oudere ouders (G1) willen niet met getrouwde dochters in één huis wonen en wijzen 
daarmee de iç güvey als next best-oplossing bij een eventueel 'falen' van zoons af. De 
dochters (G2) betreuren het dat hun verwachtingen vaak niet corresponderen met de zorg-
verwachtingen van de ouders (G1), met name niet met die van de vaders. 
 
De zorgopvattingen van de tweede generatie ouders (G2) ten aanzien van hun eigen toekom-
stige zorgafhankelijkheid zijn nog grotendeels in overeenstemming met het cultureel-
normatieve ideaalbeeld. Maar van de 'haalbaarheid' van deze opvattingen in de toekomst 
hebben zij geen grote verwachtingen. Zij staan daarom ook positiever tegenover de zorg van 
instellingen. De zorg ligt echter zó ver in de toekomst dat het noch voor de ouders (G2) noch 
voor hun kinderen (G3) een levende werkelijkheid is.  
 
De professionele zorg speelt in de zorgverwachtingen in deze fase een beperkte rol. Van de 
oudere ouders (G1) heeft meer dan de helft geen verwachting van zorg door zorginstellingen. 
Een grote minderheid verwacht wel professionele zorg, maar zien dit als een noodoplossing. 
Voor alle oudere ouders (G1) geldt, dat zij geen beeld hebben van wat de zorginstellingen te 
bieden hebben. Oudere ouders (G1) vinden het belangrijk dat het aanbod van de instellingen 
aansluit bij hun culturele achtergrond en gewoonten. 
De kinderen (G2) denken onderling verschillend over zorg voor hun ouders (G1) door 
professionele zorginstellingen. Bij dit verschil spelen de taken bij de uitvoering en de 
perspectieven op de uitvoerbaarheid van deze taken een belangrijke rol. Bijna alle zonen 
(G2) willen geen zorg van professionele instellingen. Zij zouden zich schamen als hun 
ouders (G1) van deze voorzieningen gebruik moesten maken, omdat zij dan niet voldoen aan 
hun traditionele zorgplicht. De (schoon)dochters (G2) kijken hier genuanceerder tegenaan, 
omdat zij zich afvragen hoe de zorg voor de (schoon)ouders kan worden gecombineerd met 
een baan en de zorg voor het eigen gezin.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het cultureel-normatieve ideaalbeeld ook na circa 
veertig jaar zowel bij de geïnterviewde oudere ouders (G1) als bij hun kinderen (G2) en 
kleinkinderen (G3) nog overeind staat. De daaraan ontleende zorgverwachtingen zijn door de 
gewijzigde omstandigheden echter bijgesteld. De belangrijkste verandering is de toegeno-
men betekenis van de dochters (G2) bij de zorg voor de oudere ouders (G1). 


