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8 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ 
ZORGAFHANKELIJKHEID 

 

8.1 Inleiding  
 
Hoe verloopt in de praktijk de zorg voor (beginnend) zorgafhankelijke Turkse ouderen (G1)? 
Welke zorg wordt er concreet verleend en door wie? En wie neemt de eindverantwoordelijk-
heid voor de zorg op zich? Beantwoordt deze zorgpraktijk aan het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld en de eerder gekoesterde verwachtingen zoals beschreven in hoofdstuk 7?  
Hoe beleven ouderen (G1) en kinderen (G2) de zorg? En hoe kijken ze beiden aan tegen  
de toekomst als zij uitgaan van een vergroting van de fysieke zorgafhankelijkheid van de 
ouderen (G1) en een verwachte toenemende zorgbelasting voor de kinderen (G2)?  
 
De onderzoeksresultaten naar de beginnende zorgpraktijk hebben betrekking op 25 families: 
12 families uit de categorie zorgafhankelijk en 13 families uit de categorie bedlegerig. De 
laatsten heb ik in retrospectief gevraagd naar hun ervaringen en denkbeelden uit deze 
voorgaande periode. In onderstaande analyse duid ik de ouderen (G1) steeds aan als 'zorgaf-
hankelijk', ook als zij inmiddels in een volgende fase zijn beland. 
 
Omdat hier de situatie van beginnende zorgafhankelijkheid wordt besproken, is in elke 
familie steeds slechts één oudere zorgafhankelijk. In 16 families is dat de man (G1), in de 
overige 9 geïnterviewde families de vrouw (G1).  
Van deze 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) hebben 19 ouderen een partner naast zich. 
2 vrouwen leven al geruime tijd gescheiden. Van 4 ouderen (2 mannen en 2 vrouwen) is de 
partner overleden. Deze ouderen overleden allen plotseling, zonder voorafgaand ziekbed.  
Dit betekent dat ook voor deze alleenstaande mannen en vrouwen (en hun familie) hun eigen 
zorgafhankelijkheid de eerste confrontatie is met de alledaagse zorgpraktijk voor zieke 
ouderen binnen de familie.  
 
Tabel 8.1 Woonsituatie zorgafhankelijke ouderen (G1): met partner of alleenstaand 

Zorgafhankelijke 
oudere 

Met partner Inwonende 
zoon & gelin 

Alleenstaand Inwonende 
zoon & gelin 

Totaal 

Man 14 5 2* 2 16 

Vrouw 5 2 4** 1 9 

Totaal 19  6  25 

 
* Twee mannen zijn weduwnaar. 
** Twee vrouwen zijn weduwe; twee vrouwen zijn gescheiden. 

 
Van de 25 families die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn 93 personen geïnterviewd: 
44 ouderen (G1), waarvan 21 mannen en 23 vrouwen; 16 zonen (G2); 7 dochters (G2); 
2 schoonzoons (G2); 16 schoondochters (G2); 4 kleinzoons (G3); 2 kleindochters (G3); 
2 schoondochters (G3). 
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Zorgafhankelijkheid en zorgtaken 

Zorgafhankelijke ouderen (G1) zijn in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk (zie hoofd-
stuk 3, pag. 39). Wel zijn zorgafhankelijke ouderen grotendeels in staat zichzelf lichamelijk 
te verzorgen en nog (korte stukken) te lopen.  
Hoewel huishoudelijke zorg en voedselzorg beide tot de Huishoudelijke Dagelijkse Levens-
verrichtingen behoren, maken Turkse families hiertussen een scherp onderscheid. Door 
mannen wordt als gevolg van de traditionele, strikte rolverdeling tussen man en vrouw 
vooral de afhankelijkheid op het gebied van de voedselbereiding sterk gevoeld indien de 
vrouw hierin niet kan voorzien. Zowel mannen en vrouwen noemen de voedselbereiding – 
naast de lichamelijke zorg – als grootste zorg bij ziekte en zorgafhankelijkheid. 
Het geslacht van de zorgafhankelijke oudere is daarmee direct van invloed op zowel zorg-
behoeften als taakverdeling bij het verlenen van zorg.  
Op het gebied van de lichamelijke verzorging zijn man en vrouw beiden in min of meer 
gelijke mate afhankelijk van elkaar en anderen, hoewel ook hier sprake is van geslachts-
gebonden zorgverdeling (zie ook pag. 98 e.v.).  
 
Zoals vermeld in hoofdstuk 5.9 (pag. 97) wordt 'het op zich nemen van de zorg' ofwel 'de 
verantwoordelijkheid voor de zorg' door Turkse ouderen aangeduid met het begrip bakım. 
Bakım behelst ook de feitelijke dagelijkse verzorging, maar verantwoordelijkheid en uitvoe-
ring berusten niet altijd bij dezelfde persoon. Zo is volgens traditie de door de ouders 'aan-
gewezen' zoon verantwoordelijk voor de zorg voor zijn ouders, maar verzorgt de gelin 
(geheel of grotendeels) de praktische uitvoering.  
Door een concrete vraagstelling ('wie doet wat') heb ik de zorg van alle uitvoerenden zo veel 
mogelijk geprobeerd zichtbaar te maken, teneinde te voorkómen dat op de vraag 'wie zorgt?' 
alleen de eindverantwoordelijke(n) worden genoemd. 
 
In dit hoofdstuk inventariseer ik dan ook de feitelijke concrete hulp aan zorgafhankelijke 
mensen: wie doet het huishouden, wie doet de boodschappen, wie verricht voedselzorg en 
wie helpt bij de lichamelijke zorg. Daarbij kunnen verschillende partijen zijn betrokken: man 
en vrouw, de oudste zoon en gelin, inwonende dochters en hun echtgenoten, uitwonende 
kinderen, niet-verwanten en professionals. Soms neemt één persoon een bepaalde zorgtaak 
op zich, soms zorgen twee (of meer) personen voor een specifieke taak, bijvoorbeeld de zorg 
voor het huishouden. 
 
Van alle mogelijke zorgpartijen zijn er volgens traditie drie als 'hoofdverantwoordelijken' bij 
de zorg betrokken: man (G1), vrouw (G1) en inwonende zoon plus gelin (G2). Zij nemen 
daarmee een sleutelpositie in bij deze zorg. De overigen zijn volgens dezelfde traditie in 
eerste instantie niet 'verantwoordelijk' en bezetten daarin dus een afwijkende positie indien 
zij wél het leeuwendeel van de zorg op zich nemen. Teneinde bepaalde patronen in de zorg 
te kunnen onderscheiden, heb ik de concrete zorgverlening per zorgtaak niet alleen in 
woorden beschreven, maar ook aan de hand van deze posities weergegeven in Tabel 8.2 
(zorgpatronen bij zorgafhankelijkheid man (G1) (pag. 165) en Tabel 8.3 (pag. 174) (zorg-
patronen bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1)). Gegeven de vier posities: 

1. man (G1) 
2. vrouw (G1) 
3. inwonende zoon en gelin (G2) 
4. andere personen, zoals: inwonende (klein)kinderen (G2 en G3), uitwonende 

(klein)kinderen (G2 en G3), buren of zorginstellingen 
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en de combinaties die kunnen vóórkomen, zijn er theoretisch zestien patronen van combina-
ties van (zeer) actieve zorgverleners en hoofdverantwoordelijken te onderscheiden. Gezien 
de vrij strikte cultureel-normatieve opvattingen over de verdeling van zorgtaken zullen 
bepaalde patronen (veel) vaker vóórkomen dan andere.  
De zorgafhankelijke ouderen (G1) en hun partners (G1) is gevraagd naar de vóórkomende 
taakverdeling bij respectievelijk huishoudelijke zorg, voedselzorg (boodschappen / zorg voor 
maaltijden) en lichamelijke zorg (aan- en uitkleden, toiletbezoek en douchen / verzorging 
van de schaamstreek). De onderscheiden posities kunnen binnen één familie in verschillende 
combinaties worden ingezet bij de concrete hulp. In de tabellen zijn uitsluitend de hoofdver-
antwoordelijken c.q. hoofduitvoerders opgenomen, bij de beschrijving heb ik ook aangege-
ven welke personen 'helpen' (yardım geven) bij de uitvoering van de zorg. 

Opbouw van dit hoofdstuk 

Eerst beschrijf ik de verdeling van de zorgtaken bij respectievelijk de zorg voor zorgafhanke-
lijke mannen (G1) en vrouwen (G1) (8.2). Deze beschrijving van de zorgpraktijk vul ik aan 
met de beleving daarvan door de ouderen (G1) én hun verwachtingen voor de toekomst als 
het gaat om voortschrijdende zorgafhankelijkheid.  
De mate waarin tijdens de zorgafhankelijkheidsfase een beroep wordt gedaan op professio-
nele zorg én de verwachtingen van ouderen (G1) van professionele zorg in de toekomst, 
komen aan bod in hoofdstuk 8.3.  
Ook heb ik de relatie tussen de woonafstand ouders (G1)–kinderen (G2) ten tijde van 
beginnende zorgafhankelijkheid en de contactfrequentie tussen beiden onderzocht (8.4).  
De visie op de zorgpraktijk van de geïnterviewde kinderen (G2) bespreek ik kort (8.5).  
Aan de communicatie tussen oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2) over zorg en zorg-
verwachtingen besteed ik afzonderlijk aandacht (8.6).  
Ik besluit met een samenvatting en conclusie (8.7). 
 

8.2 Zorgverdeling bij zorgafhankelijkheid volgens ouderen (G1) 
 
Hoe ziet de zorgverdeling eruit bij zorgafhankelijkheid van man (G1) of vrouw (G1) vanuit 
het perspectief van de oudere ouders (G1)?  

8.2.1 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid man (G1)  
In 16 families werd de man (G1) als eerste zorgafhankelijk. 3 mannen werden vrij plotseling 
bedlegerig; zijzelf en hun families kunnen daarom in feite weinig zeggen over de zorgverde-
ling bij beginnende zorgafhankelijkheid. 14 van deze zorgafhankelijke mannen (G1) hebben 
nog een vrouw. 7 mannen (G1) en 7 vrouwen (G1) vertellen in retrospectief over de zorg-
situatie bij beginnende zorgafhankelijkheid.  

Uitvoering zorgtaken voor zorgafhankelijke oudere mannen (G1) 

 
Huishoudelijke zorg 

Huishoudelijke zorg is structurele zorg en bestaat uit werkzaamheden als stofzuigen, afstof-
fen, ramen lappen, de vloer boenen en de was verzorgen. Deze taken behoren volgens de 
traditionele zorgverdeling tot het takenpakket van de vrouw. In de 14 families met vrouwe-
lijke partner is de oudere vrouw (G1) (nog) niet zorgafhankelijk en dus fysiek in staat 
verschillende taken uit te voeren.  
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Oudere vrouw (G1) (patroon 12) – Uit Tabel 8.2 blijkt dat in 9 families volgens zowel 
mannen als vrouwen (G1) de vrouwelijke partner verantwoordelijk is voor de huishoudelijke 
zorg en deze ook (groten)deels zelf uitvoert.  
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Tabel 8.2 Man is zorgafhankelijk: zorgpatronen bij huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg27  

 
 

                                                      
27 Ik heb de beschrijving van de zorgpatronen door respectievelijk oudere mannen (G1) en vrouwen (G1) afzonderlijk weergegeven, zodat zichtbaar is welke patronen 
vóórkomen als geen vrouwelijke partner (G1) aanwezig is. 

Voedselzorg Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg 

Boodschappen 

 

maaltijden Douchen 

 

Verzorging okselharen en 

schaamstreek 

 Man Vrouw Gelin & 

zoon 

Anders Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1) 

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens  

vrouw (G1) 

 

n=14 

1 1 1 1 1           

2 1 1 1 0           

3 1 1 0 1           

4 1 1 0 0   6 6   14 14 7 7 

5 1 0 1 1           

6 1 0 1 0       2  2  

7 1 0 0 1           

8 1 0 0 0         7 7 

9 0 1 1 1           

10 0 1 1 0 5 5   4 4     

11 0 1 0 1   6 6       

12 0 1 0 0 9 9   10 10     

13 0 0 1 1           

14 0 0 1 0 2  4 2 2      

15 0 0 0 1           

16 0 0 0 0           

Totaal 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 
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Mijn vrouw is verantwoordelijk voor het huishouden. Zij is voorlopig gezond en kan 
alle huishoudelijke taken uitvoeren. Ik ben afhankelijk van haar; ik kan niet lang 
staan en stofzuigen. (AKİF) 

Soms krijgt de oudere vrouw wel flink wat hulp (yardım) van dochter(s) en/of gelin(s). 

Mijn man is zorgafhankelijk. Ik zorg voor het huishouden, maar langzamerhand kan 
ik ook steeds minder. Mijn dochters en gelins komen nu vaker bij mij langs om te 
helpen. Zij wonen enkele straten verderop. Wanneer het slechts gaat om het 
schoonmaken van één kamer, dan doe ik dat alleen. Maar als ik het hele huis  
grondig wil schoonmaken, zoals vloeren, wc’s, keuken en ramen, dan komen onze 
dochters of gelins langs om mij te helpen. Bij het strijken helpen mijn dochters ook. 
(AYFER) 

In de 2 families waarbij aanvullende hulp van de thuiszorg wordt gegeven, woont geen 
(schoon)dochter (G2) in. De uitwonende (schoon)dochters (G2) in deze families geven  
geen yardım.  
 
Inwonende schoondochter (G2) en oudere vrouw (G1) (patroon 10) – Volgens 
5 zorgafhankelijke mannen (G1) en hun partners (G1) is de inwonende schoondochter (G2) 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de huishoudelijke zorg. De schoonmoeder (G1) 
heeft hierbij wel de leiding. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezig-
heid/nabijheid van familieleden van de tweede generatie (G2) wordt yardım verleend door  
de uitwonende (schoon)dochter (G2) en/of kleinkind (G3).  
 
Inwonende schoondochter (G2) (patroon 14) – Van 2 zorgafhankelijke mannen (G1) is de 
vrouwelijke partner (G1) overleden, waardoor de inwonende gelin (G2) als eerste verant-
woordelijk is voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. Eén zorgafhankelijke man 
krijgt ook yardım van de inwonende kleindochter (G3). In de andere familie helpt de inwo-
nende zoon (G2) de (buitenshuis werkende) gelin (G2) met het huishouden, evenals de 
dichtbij wonende dochter (G2).  

Mijn zoon en gelin wonen bij mij in huis. Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden. 
Toen zij nog leefde, deed zij het huishouden. Mijn schoondochter (gelin) heeft die 
verantwoordelijkheid van mijn vrouw overgenomen. Ik ben nu afhankelijk van haar. 
Zij werkt ook. Mijn dochter, die dichtbij woont, komt vaak langs en helpt mijn gelin 
met verschillende huishoudelijke taken. (CEVDET) 

Voedselzorg – Boodschappen 

Wanneer man en vrouw gezond zijn, is de man eindverantwoordelijk voor alle boodschap-
pen. De vrouw houdt bij welke boodschappen nodig zijn voor het huishouden (etenswaren, 
schoonmaakmiddelen en andere huishoudelijke benodigdheden). Vaak doet de man deze 
boodschappen zelf. Soms stuurt hij (één van) zijn kinderen op pad. Ook doen man en vrouw 
samen boodschappen; zij gaan bijvoorbeeld samen naar de markt. In sommige gezinnen doen 
de vrouwen de kleinere boodschappen, maar wanneer het gaat om grote hoeveelheden, is de 
man degene die de spullen haalt, draagt en/of vervoert. 
 
Zorgafhankelijke man (G1) en vrouw (G1) (patroon 4) — Volgens 6 echtparen (G1) verrich-
ten man en vrouw (G1) gezamenlijk de boodschappen. De zorgafhankelijke man (G1) 
beheert het geld en zorgt soms voor vervoer. 2 echtparen ontvangen hierbij geen yardım van 
anderen. De vrouwen (G1) dragen nu de zware boodschappen.  
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Mijn man doet de boodschappen, maar het is erg zwaar. Als ik niet met hem meega, 
kan hij de zware boodschappen niet alleen tillen. De kinderen helpen ons niet, omdat 
zij allemaal zijn verhuisd. Ze vragen niet eens of ze kunnen helpen met boodschap-
pen doen. We rusten een aantal keren onderweg uit. Als we dan eindelijk thuis zijn, 
zijn we allebei erg moe. Ik ga wel vaak wandelen met mijn man, bijvoorbeeld naar 
de markt. Dat vinden we erg gezellig. (CEMİLE) 

4 van de 6 echtparen (G1) krijgen wel yardım van inwonende gelin en zoon (G2) en/of 
uitwonende dochter(s) (G2), met name voor vervoer en het tillen van zware boodschappen.  
 

Oudere vrouw (G1) en anderen (patroon 11) — Volgens 6 echtparen (G1) zorgt de vrouwelij-
ke partner (G1) voor de boodschappen, waarbij zij af en toe/vaak ondersteuning krijgt van 
uitwonende (schoon)dochter (G2), zoon (G2) of de thuiszorg, met name bij omvangrijke 
boodschappen. Deze 'anderen' zorgen voor vervoer en dragen de zware spullen.  

Mijn man kan geen zware dingen tillen. Ik heb ook klachten, maar ik kan nog wel 
boodschappen doen. Ik woon dichtbij het winkelcentrum en doe de dagelijkse bood-
schappen. Dat is goed voor mij, zo krijg ik wat beweging. Mijn twee dochters die bij 
mij in de buurt wonen, vraag ik om hulp bij de wekelijkse (grote) boodschappen. Zij 
hebben een auto. Als zij iets vergeten, dan kan ik dat later altijd zelf nog halen. Mijn 
dochters sjouwen de zware tassen en bij mij thuis zetten ze alles op hun plek. Ik 
vraag nooit aan mijn zonen om te helpen met de boodschappen. Zij zijn druk bezig 
met hun eigen leven. Ik kan makkelijker aan mijn dochters hulp vragen. Dochters 
luisteren beter en begrijpen meer. (AYFER) 

Inwonende gelin (G2) en zoon (G2) (patroon 14) — Volgens 4 van de 16 zorgafhankelijke 
mannen (G1) en 2 van de 14 vrouwelijke partners (G1) zijn de inwonende gelin en zoon 
(G2) gezamenlijk verantwoordelijk voor de boodschappen. In 2 van deze 4 families is de 
partner van de zorgafhankelijke man (G1) overleden.  

Toen ik nog gezond was, deed ik de boodschappen vaak zelf, samen met mijn vrouw. 
Sinds ik ziek ben, gaan mijn inwonende zoon en gelin met de auto naar het winkel-
centrum en doen voor ons nu alle boodschappen. (TALAT) 

Voedselzorg – Maaltijden 

Over het algemeen worden de maaltijdbereiding en de afwas ('vrouwentaken') door dezelfde 
persoon verricht. Gezien het belang dat aan de maaltijd wordt gehecht, is de 'vrouw des 
huizes' hiervoor volgens traditie eindverantwoordelijk en zal zij de concrete uitvoering ook 
niet zo snel uit handen geven.  
 
Oudere vrouw (G1) (patroon 12) — In 10 van de 16 families is de partner van de zorgafhan-
kelijke man (G1) nog steeds verantwoordelijk en de belangrijkste uitvoerende bij de maal-
tijdbereiding. Volgens 6 oudere mannen en vrouwen (G1) krijgt de vrouwelijke partner (G1) 
hierbij geen hulp. In 4 van de 10 families wordt de vrouwelijke partner (G1) geholpen bij de 
maaltijdbereiding door de inwonende gelin (G2), uitwonende dochter, uitwonende gelin 
(G2), thuiszorg of de zorgafhankelijke man (G1) (in één geval). 

Ik heb geleerd dat eten klaarmaken een taak is voor de vrouw. Als ik het eten klaar-
maak, dan nemen de mensen mij in de maling en noemen zij mij 'kılıbık' (scheld-
woord waarmee iemands mannelijkheid in twijfel wordt getrokken). Eerst zorgde 
mijn moeder altijd voor het eten. Na mijn huwelijk is het mijn vrouw die daarvoor 
zorgt en de afwas doet. Ik heb wel voor mijn eten moeten zorgen toen ik alleen was 
in Nederland. Maar nu ben ik ziek en helemaal afhankelijk van mijn vrouw. (AKİF) 



168 
 

Inwonende gelin (G2) en oudere vrouw (G1) (patroon 10) — In 4 van de 16 families zorgt de 
inwonende gelin (G2) voor de maaltijdbereiding. Daarbij krijgt zij ondersteuning en begelei-
ding van haar schoonmoeder (G1).  
 
Inwonende gelin (G2) (patroon 14) — In 2 families is de vrouwelijke partner overleden. De 
inwonende gelin (G2) zorgt voor de maaltijd, waarbij één gelin wordt geholpen door haar 
man (G2), de inwonende zoon van de zorgafhankelijke man (G1).  
 
Lichamelijke zorg – Algemeen 

Tot de lichamelijke zorg horen taken als aan- en uitkleden, naar het toilet gaan en douchen.  
Bij dit laatste hoort ook het inzepen van de rug, dat traditioneel gedaan wordt door de eigen 
partner. Alle mannen zien zichzelf nog als 'verantwoordelijk' voor hun lichamelijke verzor-
ging, maar in de praktijk hebben ze op onderdelen allemaal assistentie nodig. 14 oudere 
mannen (G1) worden geholpen door hun partner (G1) (patroon 4) en 2 mannen (G1) door 
hun inwonende zoon (G2) (patroon 6). 
Naar toilet brengen – 3 oudere mannen (G1) worden geholpen bij de toiletgang door hun 
vrouw (G1), 2 mannen (G1) door hun zoon (G1).  

Als ik naar de wc wil gaan, vraag ik hulp aan mijn zoon. Hij brengt mij naar het  

toilet en helpt bij het zitten op het toilet. Zodra ik klaar ben, vraag ik aan hem of hij 
mij weer in de rolstoel wil helpen. Maar als mijn zoon niet thuis is, ga ik met erg 
veel moeite naar het toilet. Als ik met de rolstoel bij het toilet aankom, kan ik niet 
verder naar binnen, omdat het toilet te klein is voor de rolstoel. Ik stap dan uit mijn 
rolstoel. Soms val ik. Ik ben vaak bang dat ik iets in mijn lichaam breek. Vervolgens 
kruip ik heel langzaam naar het toilet. (CEVDET) 

Van deze 5 zorgafhankelijke mannen (G1) kunnen 4 mannen (G1) moeilijk/niet lopen en/of 
hebben problemen met gaan zitten en opstaan. 1 zorgafhankelijke man (G1) is incontinent. 
Zijn vrouw (G1) ruimt zijn ontlasting op, indien nodig. Een enkele keer helpt zijn zoon (G2).  

Ik heb geen gevoel of signaal als ik moet plassen of ontlasting heb. Het gaat vanzelf, 
zonder dat ik het kan beheersen. In het begin plaste en ontlastte ik op bed en maakte 
mijn vrouw alles schoon. (EMRAH) 

Aankleden – 3 zorgafhankelijke mannen (G1) hebben problemen bij het aan- en uitkleden. 
Zij krijgen vaak hulp van hun vrouw (G1).  

Ik heb moeite met het gebruiken van mijn armen, handen en vingers. Ik kan me wel 
met veel moeite alsnog aankleden, maar dan heb ik wel nog hulp nodig van mijn 
vrouw om de knopen dicht te doen. (MEHMET) 

Douchen – 14 van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zijn in principe in staat zich zelfstan-
dig te wassen, wel worden zij over het algemeen geholpen door hun vrouw, met name bij het 
inzepen van de rug. Dit doen partners overigens ook als zij beiden gezond zijn. Man en 
vrouw zijn zich dan ook sterk bewust van hun wederzijdse afhankelijkheid als het gaat om de 
lichamelijke verzorging. Dit wordt versterkt doordat de lichaamsverzorging, met name het 
tonen van het naakte lichaam, omgeven is met taboes (zie pag. 98).  

Toen ik jong was, zeepte mijn moeder altijd mijn rug in. Na mijn huwelijk deed  
mijn vrouw het. Nu ben ik zorgafhankelijk geworden en heb ik iemand nodig in de  
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douche. Vroeger was het meer uit gewoonte, nu is het voor mij noodzaak.  
Mijn vrouw wast mij altijd, zowel rug als andere lichaamsdelen. (MEHMET) 

Bij 2 van de 16 zorgafhankelijke mannen waarvan de partner is overleden, helpt de inwo-
nende zoon (G2) zijn oudere vader (G1) met douchen. Deze mannen (G1) zijn bovendien 
niet in staat zelfstandig naar de douche te gaan, ook daarvoor hebben zij dus hulp nodig.  

Ik heb een geamputeerd been en heb daardoor altijd iemand nodig die mij kan hel-
pen bij het bewegen en wassen van mijn lichaam. Mijn zoon wast mijn rug; vroeger 
deed mijn vrouw dat. Ik neem één keer in de week een douche. Ik wil eigenlijk vaker 
een douche nemen, maar ik ben afhankelijk van de tijd die mijn zoon heeft. Ik kan 
voor mijn lichamelijke zorg geen hulp vragen aan mijn schoondochter. Ik kan zonder 
hulp van anderen moeilijk de trap oplopen. De douche is boven, terwijl de woon-
kamer beneden is. Daarom komt mijn dochter soms om te helpen. (CEVDET) 

Zorgafhankelijke man Zeki (G1) krijgt, als zijn inwonende zoon er niet is, hulp van zijn 
inwonende kleinzoon (G3). 
 
Lichamelijke zorg – Verzorging schaamstreek  

Scheren van schaam- en okselhaar is voor mannen belangrijk om zich rein te voelen. Alle 
zorgafhankelijke mannen (G1) noemen zichzelf (eind)verantwoordelijk voor de verzorging 
van hun schaamstreek en okselgebied. Voorheen gebruikten mannen hoofdzakelijk een 
scheermes, tegenwoordig steeds vaker een speciale crème. 
De helft (7) van de 14 getrouwde zorgafhankelijke mannen (G1) is in staat om schaamstreek 
en okselgebied geheel zelfstandig te verzorgen (patroon 8); de andere 7 oudere mannen (G1) 
krijgen hulp van hun partner (patroon 4).  

Bij ons is het gebruikelijk de schaam- en okselharen te scheren zodra ze aangroeien. 
Als ik me niet scheer, voel ik me niet prettig. Ik deed het eerst altijd zelf, maar na 
mijn verlamming kan ik mijn hand niet meer goed gebruiken. We hebben nu een 
crème gekregen die mijn vrouw op de bewuste plekken smeert; na twintig minuten 
vallen de haren er vanzelf uit. Zij is mijn vrouw, ik schaam me niet voor haar. Maar 
ik kan me niet laten scheren door mijn zoon of (schoon)dochter. Ik zou me dan dood-
schamen. (MEHMET) 

De 2 zorgafhankelijke mannen (G1) zonder partner krijgen hulp van hun inwonende zoon 
(G2) (patroon 6).  

Beleving zorgpraktijk bij zorgafhankelijkheid man (G1) 

De 7 mannen (G1) die zorg ontvangen van hun inwonende (zoons en) gelins (G) (patroon 10 
en 14), spreken daarover – zoals te verwachten viel – in positieve bewoordingen. Deze 
zorgpraktijk sluit aan bij hun eerdere zorgverwachtingen en bij 'hoe het hoort'.  
Vrijwel alle oudere mannen (G1) met zoons en gelins maar zonder inwonende zoon zijn 
duidelijk niet tevreden over de zorg die zij van hun zoons (G2) en gelins (G2) ontvangen.  
Belangrijkste reden voor hun ontevredenheid is het feit dat zoon en gelin niet inwonen. 
Sommige zoons (G2) en schoondochters (G2) komen vaak langs en verrichten allerhande 
hand- en spandiensten (yardım), maar de teleurstelling overheerst. Hun vrouwen (G1) zijn 
iets minder uitgesproken in hun teleurstelling; sommigen benadrukken de goede band die zij 
met hun uitwonende kinderen (G2) hebben.  
Eén echtpaar (G1) is wel tevreden over hun uitwonende zoon (G2), maar niet over hun gelin 
(G2): zij denken dat het aan de gelin ligt dat zij niet samenwonen.  
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De vrouwelijke partners (G1) die een beroep kunnen doen op ondersteuning in het huishou-
den door hun gelins (G2), zijn daarover te spreken. Toch zijn de vrouwen over het algemeen 
kritischer ten opzichte van hun schoondochters (G2) dan hun mannen (G1). Dit hoort bij hun 
rol, zou je kunnen zeggen: de verhouding schoonmoeder-gelin is er één waarbinnen snel 
spanningen kunnen ontstaan en waarover in de Turkse cultuur dan ook veel grapjes worden 
gemaakt. 
 
De 9 oudere mannen (G1) die hoofdzakelijk worden verzorgd door hun partner (G1), verkla-
ren dit vanuit de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Zij accepteren deze zorg als 
vrij vanzelfsprekend.  
7 oudere vrouwen (G1) die zelf bakım geven aan hun zorgafhankelijke echtgenoot, wijzen op 
de hulp van in- (1) of uitwonende (6) dochters (G2). Uit hun bewoordingen spreekt tevre-
denheid over deze yardım, hoewel deze in het licht van de traditie ongebruikelijk is.  
De oudere mannen (G1) slaan bij het benoemen van de zorg die zij ontvangen, weinig acht 
op de inspanningen van hun dochters (G2); kennelijk worden deze vooral beleefd als hulp 
van de dochters (G2) aan hun moeders (G1), niet aan hen persoonlijk. Toch spreken de 
zorgafhankelijke mannen (G1) hun tevredenheid uit over de relatie met hun dochters (G2).  
 
De enige uitzondering vormt het oudere echtpaar Mustafa en Zekiye (G1). Zij hebben één 
dochter (G2), die is getrouwd met een Antilliaan. Beide ouderen (G1) klagen over de afstan-
delijke relatie met hun dochter (G2) en benadrukken dat zij niet op haar kunnen rekenen. 

Toekomstverwachtingen bij toenemende zorgafhankelijkheid man (G1) 

Van de groep van 16 oudere mannen (G1) verkeren 8 mannen (G1) op het moment van 
vraagstelling in een situatie van beginnende zorgafhankelijkheid. De overige 8 mannen (G1) 
zijn inmiddels bedlegerig; hun werd in retrospectief gevraagd hoe zij naar de toekomst keken 
op het moment dat zij hun eerste ervaringen met zorgafhankelijkheid hadden opgedaan. 
Zoals gezegd zijn drie mannen (G1), na door een beroerte verlamd te zijn geraakt, vrijwel 
van de ene op de andere dag bedlegerig geworden.  
 
Toekomstverwachtingen mannen (G1) 

In de 7 families waarbij zorgafhankelijke mannen met zoon plus schoondochter samenwo-
nen, rekenen 5 mannen (G1) erop dat hun zoon en gelin (G2) zullen (blijven) zorgen, ook bij 
toenemende zorgafhankelijkheid of overlijden van hun vrouw (G1). 1 man (G1) is daar niet 
zeker van; hetzelfde geldt voor zijn vrouw (G1). Er bestaan veel spanningen binnen deze 
familie.28 1 weduwnaar (G1) die tijdens het interview nog met zijn zoon en gelin (G2) 
samenwoonde, wist op dat moment al, dat deze van plan waren te verhuizen.  
 
Van de overige 9 families verwachten 3 mannen (G1) dat hun vrouw (G1) (voorlopig) voor 
hen zal blijven zorgen. Eén man (G1) verwacht bij toenemende zorgafhankelijkheid – naast 
zorg van zijn vrouw (G1) – zorg van zijn uitwonende zoons (G2) en schoondochters (G2). 

                                                      
28 Dat deze twijfel gerechtvaardigd was, blijkt enige tijd na het interview, als zoon en gelin vertrekken 
uit de ouderlijke woning. Overigens gebeurde dat laatste ook in een zorgafhankelijke familie die 
rekende op voortgaande hulp van de inwonende zoon en gelin. De ouderen (G1) waren volkomen 
verrast door de verhuizing van hun zoon en gelin.  
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4 oudere mannen (G1) antwoorden 'ik weet het niet' op de vraag hoe de zorg geregeld zal 
worden bij hun toenemende zorgafhankelijkheid. De toekomstverwachtingen van deze 
families hangen nauw samen met de beleving van de huidige zorgpraktijk.  
 

 

Toekomstverwachtingen vrouwen (G1)  

Hoe kijken de 14 vrouwen (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) naar de toekomst, nu ook 
zij hun eerste ervaringen met zorgafhankelijkheid binnen de familie en de zorgpraktijk 
hebben opgedaan? Wie zal voor hun man (G1) zorgen als hij bedlegerig wordt? Of als zijzelf 
overlijden? 
 
In 5 families waarvan beide oudere ouders (G1) nog leven en die samenwonen met zoon en 
gelin (G2), verwachten 4 oudere vrouwen (G1) dat zoon en gelin (G2) zullen blijven zorgen 
bij toekomstige bedlegerigheid van de man en/of overlijden van haarzelf.  
2 oudere vrouwen (G1) denken ook bij bedlegerigheid van hun man geheel alleen voor hem 
te zullen (moeten) zorgen.  
5 oudere vrouwen (G1) verwachten dat zijzelf samen met hun uitwonende zoon en gelin (4) 
of uitwonende zoon en dochters (1) wel voor hun man (G1) kunnen blijven zorgen.  
3 oudere vrouwen (G1) hebben geen idee hoe het verder moet als hun man (G1) nog erger 
ziek wordt. De zorg is nu al zwaar en zij krijgen weinig of geen hulp van kinderen (G2).  

Mijn man is afhankelijk geworden van mij en mijn kinderen. Tien jaar geleden heeft 
hij een ongeluk gehad in Turkije, waarbij de linkerkant van zijn lichaam verlamd 
raakte. Sindsdien zorg ik voor hem. De laatste twee jaar gaat mijn gezondheid ach-
teruit, ik kan ook niet meer alles doen voor mijn man. Voorlopig probeer ik het te 
redden om hem aan- en uit te kleden, en zijn handen en voeten te wassen voor het 
religieuze gebed; dit kan hij niet zelfstandig doen. Voor mij is het erg lastig om mijn 
man te verzorgen en hem naar de douche te brengen en daar te wassen. Ik ben een 
kleine vrouw en hij is een grote man. Als ik hem niet meer kan verzorgen, is er 
niemand in de familie die dit wel kan. Met name mijn schoondochters kunnen hem 
niet lichamelijk verzorgen en dat geldt ook voor mijn dochters. Misschien is het iets 
voor mijn zoons, maar door hun vrouwen kunnen zij dat niet altijd. Ik weet het niet 
hoe lang ik het nog kan volhouden. (MEHMET) 

3 oudere vrouwen (G1) denken in de toekomst wellicht een beroep te zullen doen op aanvul-
lende professionele zorg. Ook rekenen 4 vrouwen (G1) op professionele zorg voor hun 
zorgafhankelijke man (G1) ingeval zijzelf zouden overlijden. 

8.2.2 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1)  
In 9 families is de oudere vrouw (G1) als enige zorgafhankelijk. Van deze 9 zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) hebben 4 vrouwen (G1) geen man meer. Eén van hen woont alleen, de overige 
3 vrouwen (G1) wonen samen met een gescheiden zoon (1); getrouwde zoon en schoondoch-
ter (1) en ongetrouwde dochter (1).  
De resterende 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) wonen samen met hun partner (1); partner 
en ongetrouwde dochter(s) (2); partner, getrouwde zoon en schoondochter (2).  

Uitvoering zorgtaken voor zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) 

 
Huishoudelijke zorg  

In Tabel 8.3 (zie pag. 174) worden bij de huishoudelijke zorg voor de zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) drie patronen (12, 14, 15) – twee standaardpatronen (de zorgafhankelijke 
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vrouw zelf, de inwonende gelin) en één afwijkend patroon (inwonende dochter ) – onder-
scheiden.  
 
Er is bij de 5 echtparen (G1) weinig verschil tussen man en vrouw in hun beschrijving van de 
zorgverdeling bij de huishoudelijke zorg. Mannen (G1) maken echter soms geen onderscheid 
tussen hun eigen vrouw (G1) of gelin (G2) als zij de uitvoering van de huishoudelijke taken 
beschrijven: 'daar zorgen de vrouwen voor'. Het belangrijkste gegeven is natuurlijk, dat geen 
enkele mannelijke partner (G1) iets in het huishouden doet op het moment dat zijn vrouw 
(G1) zorgafhankelijk wordt. 
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 12) — Volgens 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen 
verzorgen zij zelf het leeuwendeel van het huishouden, hoewel hun gezondheid dat eigenlijk 
niet toelaat. Van 2 vrouwen (G1) is de man van haar gescheiden of overleden. Deze zorgaf-
hankelijke oudere vrouwen (G1) ontvangen wel yardım van een uitwonende dochter (G2), 
Turkse buren en/of de thuiszorg.  

Ik woon alleen. Mijn twee dochters en één zoon helpen mij niet met huishoudelijke 
taken. Mijn zoon is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Ze komen alleen bij mij 
langs om koffie en thee te drinken. Mijn twee dochters zijn druk bezig met hun  
carrière. Ze hebben niet eens voldoende tijd voor hun eigen kinderen. Maar ik woon 
in een flat waar veel Turken wonen. Sommige jonge vrouwen zien wel dat ik niet 
zelfstandig, zonder hulp, ramen kan lappen en het huis schoonmaken. Ze helpen mij 
daarbij. (BELKIS) 

Volgens 1 echtpaar is de vrouw (G1) nog steeds verantwoordelijk voor het huishouden, maar 
wordt zij daarbij geholpen door de uitwonende gelin (G2).  
  
Inwonende gelin (G2) (patroon 13) — 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 1 van de 
5 mannelijke partners (G1) hebben dit zorgpatroon genoemd. De inwonende gelin (G2) voert 
alle huishoudelijke taken uit. De zorgafhankelijke oudere vrouw (G2) stuurt op de achter-
grond soms nog één en ander aan. Bij 1 echtpaar weet de man (G1) niet wie van de vrouwen 
– inwonende gelin (G2) of vrouwelijke partner (G1) – het huishouden doet.  
 
Inwonende dochter (G2) (patroon 15) — 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 2 van 
de 5 mannelijke partners (G1) noemen dit zorgpatroon. 1 oudere vrouw (G1) met partner 
krijgt ook yardım van haar uitwonende gelins. 1 zorgafhankelijke gescheiden vrouw (G1) 
ontvangt tevens thuiszorg. 

De ongetrouwde dochter die bij mij woont, maakt mijn huis schoon. Mijn schoon-
dochters, die met hun eigen gezin samenwonen, komen af en toe langs om te helpen. 
(NURCAN) 

Boodschappen 

Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw (G1) zijn vier patronen (8, 12, 14 en 15) te onder-
scheiden ten aanzien van de boodschappen. De patronen worden grotendeels bepaald door de 
vraag wie bij de oudere vrouw (G1) in huis woont.  
 
Man (G1) (patroon 8) — Volgens 4 echtparen is de man (G1) van de zorgafhankelijke vrouw 
(G1) (nog steeds) verantwoordelijk voor de boodschappen. Hij krijgt hierbij soms hulp van 
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de zorgafhankelijke vrouw (G1), uitwonende gelin (G2) en in- of uitwonende dochter(s) 
(G2).  
 
Vrouw (G1) (patroon 12) — 1 zorgafhankelijke, alleenwonende vrouw (G1) is zelf nog 
steeds hoofdverantwoordelijk voor de boodschappen. Zij wordt deels geholpen door buren 
en de thuiszorg.  
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Tabel 8.3 Vrouw (G1) is zorgafhankelijk: patronen van zorgverlening bij huishoudelijke, boodschappen, voedsel en lichamelijke zorg29  

 
 

                                                      
29 Ik heb de beschrijving van de zorgpatronen door respectievelijk oudere mannen (G1) en vrouwen (G1) afzonderlijk weergegeven, zodat zichtbaar is welke patronen 
vóórkomen als geen mannelijke partner (G1) aanwezig is. 

Voedselzorg Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg 

Boodschappen 

 
Maaltijd Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 Man Vrouw Gelin & 

zoon 

Anders Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1) 

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1) 

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens  

vrouw (G1) 

 

n=9 

1 1 1 1 1           

2 1 1 1 0           

3 1 1 0 1           

4 1 1 0 0       2 2   

5 1 0 1 1           

6  1 0 1 0           

7  1 0 0 1           

8 1 0 0 0   4 4       

9 0 1 1 1           

10 0 1 1 0     2 3 2 3  1 

11 0 1 0 1     2 3 1 3  1 

12 0 1 0 0 1 3   1  2  1 5 7 

13 0 0 1 1           

14  0 0 1 0 2 3 1 3       

15  0 0 0 1 2 3  1 1 1     

16 0 0 0 0           

Totaal 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 
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Inwonende zoon en gelin (G2) (patroon 14) — Volgens 3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 
één mannelijke partner (G1) worden de boodschappen verricht door de inwonende zoon en 
gelin (G2) en zijn zij daarvoor ook verantwoordelijk. Bij 2 van deze zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) is de man overleden.  

Vroeger deelde ik de verantwoordelijkheid voor de boodschappen met mijn man. 
Toen mijn gezondheid achteruitging, kon ik niet meer zelfstandig boodschappen 
doen. Mijn inwonende zoon en gelin doen het inmiddels samen. Onze gelin weet wat 
we gezamenlijk nodig hebben, en zij is nu verantwoordelijk voor de boodschappen. 
Ik hoef niet meer te letten op wat we nodig hebben in huis. (İLKNUR) 

Inwonende dochter (G1) (patroon 15) — In 1 van de 9 families is de inwonende dochter (G2) 
verantwoordelijk voor de boodschappen. Zij wordt daarbij geholpen door de zorgafhankelij-
ke vrouw (G1) en een uitwonende dochter (G2). De oudere vrouw (G1) is gescheiden van 
haar man.  
 

Voedselzorg – Maaltijden 

Wat betreft de maaltijdbereiding voor de zorgafhankelijke vrouwen, zijn er vier patronen te 
onderscheiden (10, 11, 12 en 15).  
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 12) — In 2 van de 9 families zorgt de zorgafhanke-
lijke vrouw (G1) zelf nog geheel voor de maaltijdbereiding en de afwas. Eén van hen woont 
alleen na het overlijden van haar partner. Zorgafhankelijke vrouw Filiz (G1) woont samen 
met haar gescheiden zoon (G2). De inwonende (ex-)schoondochter (G2) is weggelopen 
vanwege ruzies met haar schoonmoeder (G1). De oudere vrouw (G1) had verwachtingen van 
haar gelin die deze niet nakwam, zoals het zorgen voor de maaltijd en afwas. 3 getrouwde 
dochters en 1 getrouwde zoon wonen bij Filiz (G1) in de buurt, maar verrichten geen yardım 

bij de maaltijdbereiding en afwas.  
 
Inwonende gelin (G2) en zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 10) — In 3 van de 9 families 
zorgt de inwonende gelin grotendeels voor de maaltijdbereiding. Zij krijgt hierbij assistentie 
van en wordt aangestuurd door haar zorgafhankelijke schoonmoeder (G1).  
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) en in-/uitwonende kinderen (G2), buren, thuiszorg (patroon 11) 
— In 3 families krijgt de zorgafhankelijke vrouw hulp van respectievelijk de inwonende en 
uitwonende dochter (G2), uitwonende gelin (G2), buren en de thuiszorg. Bij 2 van deze 
families is de zorgafhankelijke vrouw (G1) gescheiden van haar man. In 1 familie is de man 
overleden.  
 
Inwonende dochter (G2) (patroon 15) — In 1 van de 9 families zorgt één van de twee inwo-
nende dochters (G2) voor de maaltijdbereiding. Zij wordt daarbij soms geholpen door haar 
vader (G1) of door uitwonende kinderen (G2). 
 
Lichamelijke zorg – Algemeen 

Zorgafhankelijke ouderen (G1) zijn ondanks hun beperkingen over het algemeen nog in staat 
zichzelf lichamelijk te verzorgen. Alle oudere vrouwen (G1) noemen zichzelf dan ook 
'verantwoordelijk' voor hun eigen lichamelijke verzorging. 8 van de 9 zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) wordt daarbij op onderdelen geholpen: 2 oudere vrouwen (G1) door hun 
partner (G1) (patroon 4); 3 oudere vrouwen (G1) door hun gelin (G2) (patroon 10), en 
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3 oudere vrouwen (G1) door hun inwonende dochter (G) (patroon 11). Slechts 1 oudere 
alleenwonende vrouw (G1) zorgt vrijwel geheel voor zichzelf (patroon 12).  
 
Naar toilet brengen en aankleden – Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) had 1 oudere 
vrouw (G1) tijdens de zorgafhankelijkheidsfase vanwege functiebeperkingen van haar benen 
moeite om zich zelfstandig aan te kleden en naar het toilet te gaan.  

Als ik naar de wc wil gaan, vraag ik voor alle zekerheid aan mijn dochter of zij mee-
gaat. Als zij er niet is, vraag ik aan mijn man of hij mij brengt. Ik kan het niet aan 
mijn zoon vragen; daar zou ik me voor schamen. (İPEK) 

Douchen – Alle 9 oudere vrouwen (G1) zijn in staat te douchen. Wel worden zij geholpen bij 
het wassen van hun rug en heeft 1 vrouw (G1) hulp nodig om naar de doucheruimte te gaan. 
Bij het wassen van de rug (G1) worden 2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) geholpen door hun 
partner (G1) en 3 door hun inwonende gelin (G2).  

Als ik naar de douche ga, komt mijn schoondochter altijd achter mij aan. Zij weet 
dat ik mijn rug niet kan wassen. Ik hoef haar dat niet uit te leggen. (MÜNEVVER) 

3 oudere vrouwen (G1) krijgen hulp van hun in- of uitwonende dochters (G2).  

Ik neem zelf een douche, maar door mijn pijnlijke armen kan ik moeilijk zelf mijn 
haren kammen; dat doet mijn thuiswonende dochter. Bij het douchen kan ik mijn rug 
niet met een borstel wassen. Mijn thuiswonende dochter wil het echter niet doen en 
daarom vraag ik het af en toe aan één van mijn dochters die in de buurt wonen. Als 
mijn rug niet geborsteld is, voel ik mij niet schoon. (NURCAN) 

1 alleenwonende vrouw (G1) krijgt soms hulp van haar uitwonende (schoon)dochter (G2).  

Münevver (G1), die in Nederland hulp krijgt van haar gelins en dochters, huurt tijdens haar 
verblijf 's zomers in Turkije iemand in die haar kan helpen.  

In Turkije heb ik ook iemand nodig die mijn rug inzeept. Dat vraag ik dan aan de 
dochter van een broer van mijn man. Ik geef haar hiervoor geld. (MÜNEVVER) 

Lichamelijke zorg – Verzorging schaamstreek 

Ook de oudere vrouwen (G1) proberen zo lang mogelijk zelf hun oksel- en schaamhaar zelf 
te verwijderen.  

Je moet altijd heel schoon zijn en ook je oksel- en schaamharen geschoren hebben, 
want als je plotseling overlijdt, kunnen andere mensen het zien als je niet schoon 
bent. Nu red ik mezelf wel. En als het echt nodig is, kunnen mijn dochters mij helpen. 
Maar als het moeilijker wordt en ik hulp van buiten nodig heb, zou ik graag een 
Turkse hulpverleenster willen hebben. Nu wil ik zelf mijn oksel- en schaamharen 
scheren; ik schaam mij als ik het aan mijn dochters moet vragen. (NURCAN) 

5 gehuwde vrouwen en 2 vrouwen zonder partner (G1) kunnen dit nog geheel zelfstandig 
doen (patroon 12). Voor 2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zonder partner is dit niet altijd zo: 
één krijgt hulp van haar inwonende gelin (G2) (patroon 10), de ander van haar inwonende 
dochter (G2) (patroon 11).  

Beleving zorgpraktijk bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1) 

De beleving van de zorg door zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) komt in het algemeen 
overeen met de beleving van de zorg door zorgafhankelijke oudere mannen (G1). Zij zijn 
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tevreden met de zorg van de inwonende zoon en gelin (G2) en teleurgesteld over de uitwo-
nende zoons en gelins (G2). Vrijwel alle oudere ouders (G1) zijn heel tevreden over de zorg 
van hun dochters (G2).  

Toekomstverwachtingen bij toenemende zorgafhankelijkheid vrouw (G1) 

Hoe kijken de 9 vrouwen (G1) en 5 mannen (G1) van deze 9 families – in het licht van hun 
confrontatie met de huidige zorgpraktijk – naar een eventuele toenemende zorgafhankelijk-
heid van de vrouw (G1)? De 5 gehuwde oudere vrouwen (G1) is ook gevraagd wat er zal 
gebeuren als de man (G1) mocht komen te overlijden. Wie zal dan voor de zorgafhankelijke 
vrouw (G1) zorgen? Wil de vrouw (G1) in dat geval hertrouwen? 
 
Toekomstverwachtingen zorgafhankelijke vrouwen (G1)  

Partner (G1) – 4 van de 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) verwachten in de bedlegerigheids-
fase geen zorg van hun partner (G1). Vrouwen zorgen in het algemeen voor hun zorgafhan-
kelijke man, maar mannen doen in de praktijk weinig aan de zorg voor hun partner, uitge-
zonderd lichamelijke zorg. 3 van de 5 gehuwde zorgafhankelijke vrouwen (G1) verwachten 
in de toekomst lichamelijk verzorgd te zullen worden door hun partner (G1).  

Ik heb zelf niet aan mijn man gevraagd om mijn schaamstreek en okselgebied te ver-
zorgen, maar hij zag laatst dat ik het niet goed alleen kan. Hij zei toen zelf tegen mij 
dat hij dat voor mij wilde doen, en zei: 'Wij zijn toch getrouwd als man en vrouw.' 
Hij zal mij zeker ook in de toekomst lichamelijk verzorgen, ook als ik nog afhankelij-
ker word. (İLKNUR) 

Inwonende zoon en gelin (G2) – De verwachtingen van zoons en gelins zijn hoog. Niet alleen 
de 3 oudere vrouwen (G1) die op het moment van zorgafhankelijkheid met hun zoon en 
schoondochter (G2) samenwonen, verwachten dat deze voor haar zullen (blijven) zorgen. 
Ook 2 vrouwen (G1) die met een gescheiden zoon (G2) dan wel meerdere ongetrouwde 
dochters (G2) samenwonen, verwachten dat één van hun zoons en schoondochters (G2) hun 
zorgtaak op zich zullen nemen als hun gezondheidsproblemen toenemen. De oudere vrou-
wen (G1) benadrukken dat de relatie met hun zoon(s) (G2) goed is. Vrijwel geen enkele 
zorgafhankelijke vrouw (G1)verwacht in de toekomst echter lichamelijke verzorging van 
haar zoons (G2).  

Ik heb nooit aan mijn zoons gevraagd om mij te wassen. Dat kan ik ook niet doen. Ik 
kan mijn lichaam niet aan hen laten zien. Ik denk dat mijn zoons het ook niet willen, 
ook niet wanneer ik erg afhankelijk ben van anderen. (NURCAN) 
Als gelins en dochters hiertoe niet bereid zijn, zal ik het wel aan mijn zoon moeten 
vragen. Ik schaam mij daar wel voor, maar wat zou ik anders moeten doen? Hij is 
mijn zoon. Ik kan het niet aan andere mensen vragen. Ik denk dat mijn zoon het dan 
ook zou doen. (NEBAHAT) 

2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) verkeren in onzekerheid of de zoons en schoondochters 
(G2) in de toekomst wel voor haar zullen zorgen. De ene vrouw wordt op dit moment 
verzorgd door haar jongste, inwonende dochter (G2). Zij weet niet of zij op haar uitwonende 
zoons (G2) kan rekenen.  

Mijn dochter stelt haar huwelijk uit, omdat ik zorgafhankelijk ben. Zij zegt: 'Mama, 
als ik ga trouwen, dan moet mijn man bij ons intrekken.' Zij wil op deze manier voor 
mij kunnen blijven zorgen als ik bedlegerig word. Maar ik wil niet dat een schoon-
zoon bij mij intrekt. Het past niet bij onze cultuur. Dan gaan Turkse mensen rodde-
len over ons: dat wij een iç güvey in huis hebben en dat hij voor zijn schoonmoeder 
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moet zorgen. Ik heb 8 kinderen en 25 kleinkinderen. Als zij niet voor mij zouden zor-
gen, moeten zij zich schamen! (NURCAN) 

In de andere familie zijn de inwonende zoon en schoondochter (G2) één week vóór het 
interview plaatsvond uit de ouderlijke woning vertrokken. Verwarring overheerst.  

Toen ik mezelf nog kon redden, had ik hoge verwachtingen van mijn kinderen. Maar 
toen ik afhankelijk werd, bleken deze verwachtingen niet te kloppen. Ik heb een zoon, 
ik had het idee dat hij voor mij zou zorgen. Ik ben nu ziek en afhankelijk, en nu 
woont hij niet meer bij mij. Als ik bedlegerig word, verwacht ik van mijn schoon-
dochter meer hulp. Eigenlijk zou ik met mijn zoon en gelin willen samenwonen. 
(MÜNEVVER) 

Dochters en schoondochters — De zorgafhankelijke vrouwen (G1) rekenen sterk op hun 
dochters (G2) en schoondochters (G2) wat betreft de lichamelijke zorg die zij nodig zullen 
hebben als zij bedlegerig zouden worden.  

Dochters zijn beter voor hun moeder dan zonen. Je schaamt je minder voor hen. 
Dochters weten ook wat ik van hen verwacht. Mijn inwonende dochter doet alles 
voor mij. Ik hoef het niet aan haar te vragen. Zij zegt ook dat ik, als ik haar nodig 
heb voor de verzorging van bepaalde delen van mijn lichaam, het aan haar moet 
vragen. Als ik later zelf niet meer voor mijn oksel- en schaamstreek kan zorgen,  

dan vraag ik het wel aan haar. (NURCAN) 

1 oudere vrouw (G1) verwacht ook zorg van haar kleindochter (G3), omdat deze nu al voor 
haar zorgt.  

Ik heb mijn kleindochter opgevoed en zij woont ook bij mij, samen met haar ouders. 
Zij zegt altijd: 'Als je het aan mij vraagt, zal ik jou altijd wassen.' Zij kan er niet  

tegen dat ik afhankelijk ben geworden. Ik vertrouw op haar in de toekomst. (İLKNUR) 

2 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) twijfelen of hun schoondochters (G2) hen in de 
bedlegerigheidsfase zullen verzorgen als gevolg van de slechte relatie tussen de vrouw (G1) 
en de gelin (G2). De vrouwen ontvangen nu geen ondersteuning op lichamelijk gebied van 
de gelin, wel af en toe van een getrouwde dochter (G2).  

Ik heb twee gelins en drie getrouwde dochters. De jongste gelin woonde bij mij. De 
andere gelin en mijn dochters kwamen vroeger vaak bij mij langs. De inwonende 
gelin waste mijn rug. Maar sinds mijn man en ik ziek zijn geworden, komen zij niet 
meer bij ons langs en mijn inwonende gelin en zoon zijn stiekem verhuisd, buiten ons 
medeweten. Wij hebben onze kinderen nu hard nodig, maar zij zijn er niet altijd voor 
ons. En als onze lichamelijke beperkingen toenemen, zullen ze misschien nooit meer 
langskomen. (KEZİK) 

Professionele zorg – De alleenstaande vrouw (G1) die nu soms zorg ontvangt van haar 
buurvrouwen in dezelfde portiekflat, rekent voor de toekomst vooral op professionele zorg. 
 
Toekomstverwachtingen vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1)  

Ook de 14 vrouwen (G1) van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zijn voor het eerst 
geconfronteerd met de zorgpraktijk in hun familie en met de reactie daarop van hun  
(eventuele) zonen, dochters en schoondochters (G2). Ik heb niet alleen gevraagd naar hun  
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verwachtingen als hun man (G1) bedlegerig zou worden (zie pag. 171), maar ook wat zij 
verwachten wanneer zij zélf bedlegerig zouden worden en/of hun man (G1) zou overlijden.  
Van de 5 families waarbij man en vrouw (G1) samenwonen met zoon en schoondochter 
(G2), verwachten 3 oudere vrouwen (G1) dat deze ook voor haar zullen zorgen als zij 
zorgafhankelijk wordt. 1 vrouw (G1) twijfelt daaraan (net als haar man ten aanzien van zijn 
eigen bedlegerigheid). 1 vrouw (G1) is de tweede echtgenote van haar man en dus stiefmoe-
der. Zij verwacht niets van haar stiefkinderen, wél van haar eigen kinderen in Turkije.  
Van de 9 overige families verwachten 3 oudere vrouwen (G1) bij bedlegerigheid te kunnen 
intrekken bij een zoon en schoondochter (G2). Hetzelfde geldt bij overlijden van hun partner. 
Deze oudere vrouwen (G1) benadrukken dat dit voor hen eenvoudiger is dan voor hun man.  

Als mijn man is overleden, ga ik bij mijn oudste zoon wonen. Als ik eerder overlijd, 
wordt het moeilijk voor hem. Hij wil niet bij één van zijn kinderen intrekken, omdat 
hij niet zo goed met hen kan omgaan. Mijn man is niet zo flexibel. Hij heeft constant 
hulp nodig en de kinderen kunnen dat niet geven omdat zij overdag werken. Ook 
mijn schoondochters zullen niet voor mijn man zorgen. Mijn man zegt, dat hij dan 
naar een verzorgingshuis zal gaan of zelfmoord plegen. (AYTEN) 

4 oudere vrouwen (G1) weten niet wie voor hen zal zorgen wanneer zij bedlegerig zouden 
worden. Deze vrouwen (G1) nemen op dit moment het grootste deel van de zorg voor hun 
mannen (G1) op zich en krijgen in de huidige situatie van zorgafhankelijkheid van hun 
echtgenoot weinig hulp van hun kinderen (G2). Hun mannen (G1) gaven uiting aan dezelfde 
onzekere gevoelens toen hun toekomstige bedlegerigheid ter sprake kwam.  
De overige 2 vrouwen (G1) rekenen voor nu en later niet op hun kinderen (G2). Eén vrouw 
(G1) hoopt bij (ernstige) zorgafhankelijkheid op hulp van buren en kennissen in combinatie 
met thuiszorg.  

Wij zijn afhankelijk van onze kinderen. Hoe meer mijn gezondheid achteruitgaat, 
des te afstandelijker worden mijn kinderen. De buren komen nu vaak langs en helpen 
ons. Dankzij hen voel ik me niet helemaal alleen. Als ik ook helemaal afhankelijk 
word, net als mijn man, zullen zij ook mij hulp geven. (KEZİK) 

De andere vrouw (G1) verwacht bij bedlegerigheid te moeten worden opgenomen in een 
zorginstelling. Bij overlijden van hun partner zeggen beide vrouwen (G1) in hun eigen huis 
te blijven wonen. Alle 14 oudere vrouwen (G1) zeggen dat zij niet zullen hertrouwen bij 
overlijden van hun echtgenoot. 

Toekomstverwachtingen mannen (G1) van zorgafhankelijke vrouwen (G1)  

Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben 5 vrouwen (G1) een mannelijke partner. 
4 mannen (G1) gaan ervan uit dat de kinderen ook in de bedlegerigheidsfase voor hen willen 
zorgen. 1 mannelijke partner (G1) van een zorgafhankelijke vrouw (G1) twijfelt daaraan. 
 

8.3 Professionele zorg bij zorgafhankelijkheid:  
praktijk en verwachting 

 
Hoe kijken of keken de 44 ouderen (G1) die inmiddels de zorgafhankelijkheid van henzelf 
en/of hun partner (hebben) ervaren, naar professionele zorg tijdens hun zorgafhankelijkheids-

fase? Hebben de ouderen (G1) tijdens de zorgafhankelijkheidsfase professionele zorg 
ingeschakeld? En op welke vorm van professionele hulp denken zij in de toekomst mogelijk 
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een beroep te zullen doen als hun gezondheidstoestand en/of die van hun partner verder 
verslechtert? 
De ouderen (G1) is hierbij gevraagd naar drie vormen van professionele zorg: thuiszorg, 
dagopvang en het verzorgingshuis. Het verpleeghuis is buiten de vraagstelling gehouden, 
aangezien opname daarin over het algemeen via medische professionals verloopt (ziekenhuis 
en/of huisarts) en niet of nauwelijks een 'vrijwillig keuzemoment' in zich draagt (in grote 
mate vergelijkbaar met opname in een ziekenhuis), dit in tegenstelling tot opname in een 
verzorgingshuis.  

8.3.1 Zorgafhankelijke mannen (G1) en professionele zorg 
Zoals gezegd wonen alle 16 zorgafhankelijke mannen (G1) ten tijde van de beginnende 
zorgafhankelijkheid samen met hun partner (G1) en/of (on)getrouwde kinderen (zoon en/of 
dochter) (G2) en ontvangen van hen huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. 
Geen enkele man (G1) ontvangt thuiszorg tijdens deze fase van zorgafhankelijkheid. Slechts 
één zorgafhankelijke man (G1), die samenwoont met zijn partner, maakt gebruik van de 
dagopvang. Eén gehandicapte weduwnaar (G1) heeft tijdens het interview thuiszorg en 
dagopvang aangevraagd met hulp van zijn dochter.30 Het merendeel van de 16 mannen (G1) 
en hun 14 vrouwelijke partners (G1) had nog nooit van dagopvang gehoord.  

Toekomstverwachtingen oudere mannen (G1) over professionele zorg 

Thuiszorg – Maar liefst 11 van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) denken in de toekomst 
wellicht een beroep te zullen doen op de thuiszorg. Dit geldt voor alle oudere mannen (G1) 
die niet samenwonen met een zoon, gelin en/of ongetrouwde dochter (G2). Deze mannen 
realiseren zich, dat voor hun vrouw (G1) de zorg op een gegeven moment te zwaar kan 
worden. Thuiszorg is dan acceptabel, omdat het zorg aan huis is.  
Van de 5 mannelijke partners (G1) van zorgafhankelijke vrouwen (G1) noemen 2 oudere 
mannen (G1) thuiszorg een oplossing als de zorg te zwaar wordt voor hun inwonende gelin 
(G2) en/of dochter (G2).  
 

Verzorgingshuis – De helft (8) van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zegt – indien nodig 
– naar een verzorgingshuis te zullen gaan. 2 van hen hebben geen (gezonde) kinderen, 3 van 
deze zorgafhankelijke mannen (G1) wonen op dit moment samen met een zoon en gelin 
(G2). 'Indien nodig' houdt steeds in: 'als mijn vrouw niet meer voor mij kan zorgen en mijn 
kinderen ook niet voor mij kunnen of willen zorgen'.  
Slechts 1 – gezonde – mannelijke partner (G1) van een zorgafhankelijke vrouw (G1) noemt 
opname in een verzorgingshuis 'een alternatief als mijn kinderen niet voor mij willen zorgen'.  

8.3.3 Zorgafhankelijke vrouwen (G1) en professionele zorg 
Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) maken alleen 2 gescheiden vrouwen (G1) gebruik 
van de thuiszorg. Eén van hen woont samen met haar ongetrouwde dochter (G2); deze werkt 
echter overdag. 
2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zijn weduwe. Eén van hen woont alleen en zou graag hulp 
hebben van de thuiszorg. Zij weet echter niet hoe zij deze zorg moet aanvragen. De andere 
weduwe (G1) woont samen met haar zoon en gelin (G2) en krijgt zorg van hen.  

                                                      
30 Zijn zoon woont op dat moment nog met hem samen, maar is van plan te verhuizen. 
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Toekomstverwachtingen oudere vrouwen (G1) over professionele zorg 

Thuiszorg – Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) is er slechts één die thuiszorg als 
mogelijkheid blijft afwijzen. Deze vrouw (G1) woont samen met haar man (G1), zoon en 
gelin (G2). Haar man doet veel voor haar en zegt nadrukkelijk dat hij voor zijn vrouw wil 
blijven zorgen. 
De overige 8 zorgafhankelijke vrouwen (G1) accepteren thuiszorg als oplossing indien hun 
gezondheidstoestand verslechtert. Op dit moment zorgen 3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) 
nog geheel of gedeeltelijk zelf voor het huishouden en 8 zorgen geheel of gedeeltelijk voor 
de maaltijden. Zij beseffen dat zij dit op een gegeven moment niet meer kunnen. Thuiszorg 
zien zij als een vorm van noodhulp, die hen in staat stelt thuis te blijven wonen. 
Van de 14 vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) zeggen 11 oudere 
vrouwen (G1) – indien nodig – thuiszorg te accepteren als zorgoplossing. 2 vrouwen (G1) 
wonen samen met een zoon en gelin (G2). Eén vrouw (G1) woont met haar zorgafhankelijke 
partner in een aangepaste seniorenwoning. 
Verzorgingshuis – 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zeggen naar een verzorgingshuis te 
zullen gaan, indien geen andere zorgoplossing mogelijk is. 3 van hen wonen alleen. Van de 
met kinderen (G2) samenwonende vrouwen (G1) is er slechts één die aangeeft in bepaalde 
omstandigheden de voorkeur te geven aan het verzorgingshuis.  

Als mijn kinderen niet meer willen zorgen, wil ik wel opgenomen worden in een ver-
zorgingshuis. Soms is dat beter dan de zorg van eigen kinderen. Als hulpverleners 
boos worden, vind ik dat niet erg, omdat ze vreemden zijn. Als mijn eigen kinderen 
boos worden, is dat veel erger. (ELFİDA) 

Van de 14 vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) accepteren 
7 vrouwen (G1) het verzorgingshuis als (nood)oplossing. 2 van deze vrouwen (G1) hebben 
geen (gezonde) kinderen, 2 andere vrouwen (G1) wonen zonder kinderen.  
 

8.4 Woonsituatie ouderen (G1) en contact met uitwonende 
kinderen (G2) 

 
Aan de feitelijke woonsituatie van zowel ouders als kinderen zijn allerlei beslissingen 
voorafgegaan, die al dan niet bewust zijn genomen en wel/niet in relatie staan tot de verzor-
ging van de geïnterviewde ouderen (G1). Het is echter sowieso duidelijk dat de fysieke 
afstand tussen ouders (G1) en kinderen (G2) grote gevolgen kan hebben voor de mate waarin 
zonen en dochters vanuit praktisch oogpunt bezien in staat zijn tot het verlenen van bakım of 
yardım. Daarom ben ik nagegaan hoeveel kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van hun 

ouders wonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase.  
Volgens het traditionele kader verhuizen dochters na hun huwelijk naar de woning van de 
schoonfamilie. Volwassen dochters wonen daarmee 'automatisch' op grotere fysieke afstand 
van de eigen ouders dan zonen, die immers vaak in hetzelfde huis c.q. op hetzelfde erf 
blijven wonen. Ik was benieuwd of dit ook geldt voor de Nederlandse situatie. 

Woonsituatie zorgafhankelijke ouderen (G1) 

Ik geef eerst weer hoeveel ouderen (G1) met getrouwde en ongetrouwde kinderen (G2) 
samenwonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase. Daarbij roep ik in herinnering dat op enig 
moment maar liefst 25 van de 30 families in Nederland als grootfamilie (2, 3 of 4 generaties 
in één huis) woonde (zie hoofdstuk 5, pag. 89). 
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Van de 25 families hebben 13 families tijdens de zorgafhankelijkheidsfase inwoning van een 
zoon (G2): 11 gehuwde en 2 ongetrouwde zonen (G2). 4 families hebben inwoning van 
ongehuwde dochters (G2); bij één echtpaar (G1) wonen 2 dochters (G2); een ander echtpaar 
(G2) woont samen met hun gehuwde zoon (G2) en één ongehuwde dochter (G2). Met andere 
woorden: 18 van de 107 kinderen (G2) wonen samen met hun ouders (G1).  
 
Tabel 8.13 Samenstelling huishouden zorgafhankelijke ouderen (G1) 

Samenstelling huishoudens (25) Man  

zorgafhankelijk  

(16) 

Vrouw  

zorgafhankelijk 

(9) 

Sub-

totaal 

TOTAAL

Huishouden zonder kinderen (G1) 8 2  10 

    Echtpaar (G1) 8 1 9  

    Vrouw (G1)  1 1  

Met ongetrouwde kinderen (G1 en G2) 1 3  4 

   Echtpaar (G1) met dochter (G2)     1 1 2  

   Vrouw (G1) met dochter (G2)  1 1  

   Vrouw (G1) met zoon (G2)  1 1  

Met getrouwde zoon (G1 en G2) 4 4  8 

   Echtpaar (G1) 3 3 6  

   Man (G1) 1  1  

   Vrouw (G1)  1 1  

   Echtpaar   1 1  

Met getrouwde zoon en ongetrouwde 

zoon (G1 en G2) 

1   1 

   Echtpaar  1  1  

Met getrouwde zoon & getrouwd 

kleinkind (G1, G2 en G3) 

1   1 

   Man (G1) 1  1  

Met getrouwde zoon, getrouwd klein-

kind en achterkleinkinderen  

(G1, G2, G3 en G4)  

1   1 

   Echtpaar  1  1  

TOTAAL 16 9 25 25 

 

8.4.1 Afstand tot woning kinderen (G2)  
In Bijlage 1 (pag. 239) heb ik vastgelegd hoeveel kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van 

hun ouders wonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase. Het begrip fysieke nabijheid heb ik 
gedefinieerd (zie verder Bijlage 1) als: het wonen van ouders en kinderen op maximaal 
30 minuten loopafstand (met inbegrip van wonen in hetzelfde huis). Daarbij zie ik 'wonen 
om de hoek' (maximaal 5 minuten loopafstand) als een afstand die bakım ('het op zich nemen 
van de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de zorg') bij zorgafhankelijkheid fysiek 
mogelijk maakt; een loopafstand van 5 tot 30 minuten biedt gelegenheid tot vrij intensieve 
yardım. 
 
De meeste kinderen (86)31 wonen in Nederland: 47 zonen en 39 dochters. 21 kinderen, van 
wie 3 zonen en 17 dochters, wonen in Turkije. 1 dochter woont in Duitsland. 

                                                      
31 De 25 families waarop dit hoofdstuk betrekking heeft, hebben gezamenlijk 109 kinderen (G2), van 
wie 52 zonen en 57 dochters. 2 zonen zijn geestelijk gehandicapt en kunnen niet zorgen; ik spreek 
daarom steeds van 50 zonen (en 107 kinderen). 
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Fysieke nabijheid 

Van de 107 kinderen, waarvan 50 zonen en 57 dochters, blijken 69 van de 86 in Nederland 
wonende kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van de oudere ouders (G1) te wonen, ofwel 
zo'n 80%. Dit geldt voor 37 zonen en 32 dochters, ofwel: bijna 79% van de in Nederland 
wonende zonen en 82% van de in Nederland wonende dochters. Daarvan zijn 13 zonen en 
5 dochters inwonend.  
Van de 71 uitwonende kinderen (G2) in Nederland wonen er 51 (24 zonen en 27 dochters) in 
de fysieke nabijheid van hun zorgafhankelijke ouders (G1). Ofwel: 69% van de uitwonende 
dochters en 51% van de uitwonende zonen. 
 
Hoewel dus veel meer dochters (18) dan zonen (3) (G2) in het buitenland wonen – een 
gegeven dat kan worden verklaard vanuit het traditionele gegeven dat dochters niet in de 
fysieke nabijheid van de ouders hoeven te blijven wonen en verhuizen naar de woonomge-
ving van de echtgenoot –, laat de woonsituatie van de kinderen (G2) in Nederland ten tijde 

van de zorgafhankelijkheid van de ouders (G1) verrassenderwijs zien dat meer dochters dan 
zonen (G2) in de fysieke nabijheid van hun oudere ouders (G1) wonen. 

8.4.2 Contactfrequentie zorgafhankelijke ouderen (G1) en kinderen (G2)  
Op welke wijze is de woonafstand gerelateerd aan de frequentie van het contact tussen 
ouderen (G1) en al hun kinderen (G2)? Valt daaruit iets af te lezen over de mate van betrok-
kenheid van uitwonende zonen (G2) respectievelijk uitwonende dochters (2) bij de zorgaf-
hankelijkheid van één van hun ouders (G1)?  
 
In Tabel 8.17 heb ik de contactfrequentie tussen de 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en hun 
107 kinderen (G2) weergegeven. Veel ouderen pendelen regelmatig tussen Turkije en 
Nederland (zie hoofdstuk 4, pag. 67 e.v.). Daarom heb ik de mate van contact tussen de 
20 kinderen (G2) in Turkije en hun ouders (G1) gedurende het verblijf van de zorgafhanke-

lijke ouderen (G1) in Turkije ook onderzocht en weergegeven in Tabel 8.17.  
Onder 'Subtotaal' staan de scores van de in Nederland wonende kinderen (G2). 
 
Omdat ik benieuwd was naar een mogelijk verschil in gedrag tussen uitwonende zonen 
respectievelijk dochters (G2), heb ik de gegevens vervolgens gesplitst in Tabel 8.18 en 
Tabel 8.19.  
 
Tabel 8.17 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 107 kinderen (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5 x 

p/w 

2x  

p/w 

1x  

p/w 

2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 18       18 

Straat 1 3      4 

Buurt 4 11 7 5 1 1 1 30 

Wijk  3 5 7 2   17 

Stad    1 8 1  10 

Land     4 3  7 

Subtotaal 23 17 12 13 15 5 1 86 

Turkije 4 3 2 4   71 20 

Duitsland       1 1 

Totaal 27 20 14 17 19 5 9 107 
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Uit Tabel 8.17 komt naar voren dat van 107 kinderen (G2) er 27 dagelijks contact hebben 
met hun zorgafhankelijke ouders (G1); 51 kinderen (G2) hebben één of meerdere malen per 
week contact met hun ouders (G1); 24 hebben één of meerdere malen per maand contact en 
9 kinderen (G2) hebben minder dan één keer per maand contact met hun ouders (G1). Tot 
deze laatste categorie horen 7 kinderen (G2) die in Turkije wonen.  

Tabel 8.18 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 50 zonen (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5x 

p/w 

2x 

p/w 

1x p/w 2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 13       13 

Straat 1 3      4 

Buurt 2  3 5 1 1 1 13 

Wijk  1  4 2   7 

Stad    1 8 1  10 

Land         

Subtotaal 16 4 3 10 11 2 1 47 

Turkije 3       3 

Duitsland         

Totaal 19 4 3 5 4 2 1 50 

 
Tabel 8.18 laat zien dat van de 50 zonen (G2) er 19 dagelijks contact hebben met hun ouders 
(G1); 12 zonen (G2) hebben er één of meerdere keren per week contact; 6 zonen (G2) 
hebben één of meerdere keren per maand contact. Slechts 1 zoon (G2) heeft minder dan 
eenmaal per maand contact met zijn zorgafhankelijke ouders (G1).  
 
Tabel 8.19 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 57 dochters (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5x 

p/w 

2x 

p/w 

1x 

p/w 

2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 5       5 

Straat         

Buurt 2 11 4     17 

Wijk  2 5 3    10 

Stad         

Land     4 3  7 

Subtotaal 7 13 9 3 4 3  39 

Turkije 1 3 2 4   7 17 

Duitsland       1 1 

Totaal 8 16 11 7 4 3 8 57 

 
Uit Tabel 8.19 komt naar voren dat van 57 dochters (G2) er 8 dagelijks contact hebben met 
hun oudere ouders (G1); 34 dochters (G2) hebben 1 of meerdere keren per week contact met 
hun ouders (G1); 7 dochters (G2) hebben 1 of meerdere keren per maand contact; 8 dochters 
(G2) hebben minder dan eenmaal per maand contact met hun oudere ouders (G1).  

Samengevat: woonafstand en contactfrequentie  

Fysieke nabijheid speelt een belangrijke rol bij de intensiteit van contacten. Dagelijks contact 
komt uiteraard vooral voor als sprake is van samenwonen van ouders (G1) en kinderen (G2). 
Overeenkomstig het normatieve ideaalbeeld wonen meer oudere ouders (G1) samen met 
zonen (G2) dan met dochters (G2). 4 kinderen (G2) – 3 zonen en 1 dochter – hebben tijdens 
het verblijf van hun ouders (G1) in Turkije dagelijks contact met hun ouders (G1).  
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Een groot verschil bestaat tussen uitwonende zonen respectievelijk dochters (G2) in contact-
frequentie met de zorgafhankelijke ouders (G1): van de uitwonende zonen (G2) heeft één 
derde ten minste eenmaal per week contact met hun ouders (G1), bij de uitwonende dochters 
(G2) geldt dat voor maar liefst twee derde. Dit kan deels worden verklaard uit de grotere 
fysieke nabijheid van uitwonende dochters (G2), doch niet geheel: dochters (G2) houden 
kennelijk sowieso nauwer contact met hun zorgafhankelijke ouders (G1) dan zonen (G2).  
In vergelijking met traditionele familieverhoudingen is dus vooral de positie c.q. rol van de 
uitwonende dochters (G2) opvallend, zowel wat betreft hun fysieke nabijheid als de intensi-
teit van het contact met de oudere ouders (G1). Als gevolg van de migratie naar Nederland 
zijn de traditionele woonsituaties van families en de maatschappelijke context waarin deze 
tot gelding kwamen, gewijzigd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat één en ander ook zijn 
doorwerking heeft in de familieverhoudingen en de zorgpraktijk, waarin van een duidelijk 
prominentere rol van dochters sprake is. 
 

8.5 Zorgpraktijk volgens kinderen (G2) van zorgafhankelijke ouderen 
(G1) 

 
De beschrijving die de kinderen (G2) geven van de huishoudelijke zorg, voedselzorg en 
lichamelijke zorg voor hun zorgafhankelijke ouders (G1), stemt vrijwel overeen met de 
weergave van hun oudere ouders (G1) van diezelfde zorgpraktijk. Wel benadrukken schoon-
dochters (G2) hoeveel werk zij verzetten, terwijl de oudere vrouw (G1) en/of man (G1) in 
dezelfde families het zwaartepunt leggen bij het aandeel van de oudere vrouw (G1). 
Zoals in de voorafgaande paragrafen 8.2 en 8.3 is gebleken, verloopt de zorgpraktijk nog 
grotendeels volgens traditionele patronen, met daarin sleutelposities voor de partners van de 
zorgafhankelijke oudere (G1) en de inwonende zoon en gelin (G2). Echter, vooral bij 
zorgafhankelijkheid van de oudere vrouw (G1) is sprake van afwijkingen van het normatieve 
ideaalbeeld. Als er geen inwonende gelin (G2) is, neemt een inwonende dochter (G2) het 
initiatief en de verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke zorg over.  

Mijn broers en schoonzussen zijn verhuisd. Mijn moeder kan niet meer alle huishou-
delijke taken zelf uitvoeren, haar zorgafhankelijkheid neemt toe. Ik kan mijn moeder 
zo niet alleen in huis achterlaten. Ik zie het niet alleen als taak van de schoondochter 
en zoon. Ik ben haar dochter. Ik kan het zelfs beter doen dan de schoondochter. 
(CENNET) 

In deze familie doet de inwonende dochter (G2) ook de boodschappen en zorgt voor het eten. 
  

8.6 Ouderen (G1) en kinderen (G2): (on)mogelijkheid gesprek over 
taakverdeling 

 
In de voorgaande hoofdstukken is al aan de orde gekomen dat de zorgverwachtingen van de 
oudere ouders (G1) bij de kinderen (G2) bekend zijn. Maar praten zij met elkaar over de 
zorgpraktijk? Zo ja, met wie en welke onderwerpen zijn wel of juist niet bespreekbaar?  
 
Praten met partner (G1) — De zorgafhankelijke oudere ouders (G1) met partner praten met 
elkaar over hun gezondheidstoestand. Daarnaast uiten zij tegen elkaar hun (on)tevreden-heid 
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over de zorg van hun kinderen (G2). Vooral als zij ontevreden of teleurgesteld zijn in hun 
traditionele zorgverwachtingen, is hun partner vaak de enige bij wie zij hun hart luchten.  
Praten met zoon en/of gelin (G2) — De oudere ouders (G1) praten in het algemeen niet met 
hun kinderen (G2) over de zorgsituatie, alleen medische problemen worden soms besproken. 
Van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) maken 2 vaders (G1) openlijk ruzie met hun 
zoon(s) (G2) over het gebrek aan zorg dat zij van hen ervaren. Zoals Nuri, die samenwoont 
met zijn vrouw, zoon en gelin. 

Ik ben hoofd van het gezin. Wat de vader zegt, moet gebeuren; daar moeten de  

andere gezinsleden naar luisteren. Zo heb ik ook naar mijn vader geluisterd. (NURİ) 

Arif en zijn vrouw (G1) hebben 2 uitwonende, getrouwde zoons (G2). Arif is teleurgesteld 
dat zijn zoon en gelin uit het ouderlijk huis zijn vertrokken en verwacht niet veel meer van 
hen. Af en toe laat hij echter toch zijn ongenoegen blijken.  

Als ze voor mij zouden willen zorgen, waarom hebben ze ons dan verlaten? (…)  

Als zij bepaalde dingen niet willen doen, word ik boos en dat zeg ik dan. (ARİF) 

Eén weduwnaar in een rolstoel (G1) heeft met zijn inwonende zoon en gelin (G2) gesproken 
over wel of niet hertrouwen. Hij wilde weten wat zij daarvan vonden, en zij gingen akkoord. 
Hij heeft geprobeerd te hertrouwen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Over zijn zorgver-
wachtingen ten opzichte van zijn kinderen (G2) spreekt hij echter niet.  

Ze kennen mijn situatie en zien dus wat ik nodig heb. (CEVDET) 

Praten met dochter (G2) — Van de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) praten alleen 
3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) over hun zorgverwachtingen met (één van) hun dochters 
(G2). Zij bespreken hun gezondheidssituatie én alles wat daarbij komt kijken. In hun geval 
houdt dit in, dat ze ook af en toe praten over 'wat misschien later met hen moet gebeuren'. 
Zoals bijvoorbeeld: opname in een verpleeghuis als de gezondheidstoestand van de vrouw 
verder zou verslechteren. 2 van deze 3 vrouwen (G1) wonen samen met een zoon en gelin 
(G2); met hen praten ze echter niet over de zorg, wel met de inwonende (1) of uitwonende 
dochter(s) (G2). Slechts 1 oudere man (G1) met een zorgafhankelijke vrouw geeft aan dat hij 
wel eens met één van zijn uitwonende dochters (G2) over de medische problemen van zijn 
zorgafhankelijke vrouw (G1) praat. De overige 4 mannen (G1) met een zorgafhankelijke 
vrouw bespreken geen enkel aspect van de zorgsituatie met hun dochter(s) (G2), ook niet als 
ze inwonend zijn en vrijwel de gehele zorg op zich nemen. 
 
Geen enkele zorgafhankelijke man (G1) praat met zijn dochters (G2) over hun eigen zorg-
situatie, dit ondanks het feit dat sommigen van hen zeer tevreden zijn over de zorg die zij 
van hun dochters (G2) ontvangen. De meeste oudere vrouwen (G1) met een zorgafhankelijke 
partner spreken ook niet met hun dochters (G2) over zorgproblemen of zorgverwachtingen.  

Kinderen kunnen alles tegen hun ouders zeggen; de ouders accepteren dat wel. 
Maar ouders kunnen niet alles tegen hun kinderen zeggen en dat durven wij ook niet. 
Ik kan niet tegen mijn kinderen – zoons of dochters – zeggen dat wij jarenlang goed 
voor hen hebben gezorgd en dat zij nu voor ons moeten zorgen. (GÜLSÜM) 

Drie vrouwelijke partners van een zorgafhankelijke man (G1) – zonder inwonende kinderen 
– zeggen dat zij met hun dochters (G2) over 'alles' kunnen praten: de gezondheidssituatie van 
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hun man en henzelf, en de dagelijkse problemen die zij ervaren. Maar ook zij praten niet 
over de zorgverwachtingen die zij koesteren ten opzichte van de kinderen (G2).  
Hoewel oudere ouders (G1) en kinderen (G2) niet of nauwelijks over de zorg praten, volgen 
de meeste kinderen (G2) de ontwikkelingen met betrekking tot de zorgafhankelijkheid van 
de oudere ouders (G1) op de voet, opdat zij, wanneer zich concrete zorgbehoeften voordoen, 
hierop kunnen inspelen. Door de – vaak grote – betrokkenheid van de kinderen (G2) bij hun 
oudere ouders (G2) wordt door hen in zekere zin op de zorgbehoefte geanticipeerd.  
 

8.7 Samenvatting en conclusie 
 
De zorgpraktijk bij beginnende zorgafhankelijkheid wordt beinvloed door omstandigheden 
die men niet zelf in de hand heeft. Als de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) geen 
zoon/gelin hebben, kan die zoon ook geen verantwoordelijkheid dragen. Dat geldt ook 
wanneer er geen partner is door overlijden of een scheiding.  
 
Voor de zorgpraktijk zijn de samenstelling van het huishouden, de woonsituatie en de 
contactfrequentie tussen oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2) van belang. De meeste 
kinderen van de (licht) zorgafhankelijke ouders (G1) wonen dicht bij hun ouders en hebben 
ten minste enkele malen per week met hen contact. De uitwonende dochters (G2) hebben 
meer contact met hun zorgafhankelijke ouders (G1) dan de uitwonende zoons (G2). De 
contacten met de in Turkije wonende kinderen zijn tijdens het pendelen heel intensief. 
Gedurende deze periode wonen zij met deze kinderen (zonen) (G2) in Turkije samen.  
 
Er vindt in het algemeen geen open communicatie plaats over zorg, taakverdeling bij de zorg 
en zorgverwachtingen binnen Turkse families. Over de concrete gevolgen van ouderdom 
en/of ziekte wordt vaak pas nagedacht als probleemsituaties ontstaan. En ook dan blijft 
praten over de zorg(verdeling) taboe.  
Oudere ouders (G1) bespreken de zorg in de fase van lichte zorgafhankelijkheid alleen met 
elkaar. Met de kinderen (G2) wordt alleen over medische problemen gesproken, waarbij de 
kinderen het initiatief nemen bij het regelen van de noodzakelijke zorg.  
Wel is er door de hechte band tussen moeders (G1) en dochters (G2) meer communicatie, 
waarbij ook de feitelijke zorgsituatie af en toe ter sprake komt. Over de onderlinge zorgver-
wachtingen wordt niet gesproken.    

Huishoudelijke zorg en voedselzorg  

De zorg voor huishouden en maaltijden wordt vrijwel geheel uitgevoerd door vrouwen. Bij 
beginnende zorgafhankelijkheid van de man (G1) speelt de partner (G1) de belangrijkste rol. 
Bij beginnende zorgafhankelijkheid van vrouwen (G1) nemen de partners in het huishouden 
en de maaltijdbereiding echter geen taken over. De (zorgafhankelijke) vrouwen (G1) voeren 
deze taken nog steeds meer of minder zelfstandig uit. 
Indien een inwonende gelin (G2) aanwezig is, verricht zij de meeste huishoudelijke taken, 
echter onder leiding van haar schoonmoeder (G1). Bij de maaltijdbereiding houdt de oudere 
vrouw (G1) vrijwel altijd de regie. In- of uitwonende dochters (G2) en/of gelins (G2) helpen 
af en toe.  
Ook (Turkse) buren en incidenteel de thuiszorg bieden een helpende hand. Dit laatste geldt 
vooral voor de zorgafhankelijke vrouwen (G1). 
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Bij éénderde van de vrouwen (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid was een inwonende 
ongehuwde dochter in plaats van een zoon/gelin (G2) verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het huishouden. Dit laatste is een afwijkend zorgpatroon. 
Bij een traditionele taakverdeling tussen man en vrouw is de man over het algemeen eind-
verantwoordelijk voor de boodschappen en doet hij deze vaak ook zelf. Wanneer deze taak 
bij beginnende zorgafhankelijkheid van de man (G1) problemen oplevert, is het in eerste 
instantie vooral zijn vrouw (G1) die hem te hulp schiet. Bij zware boodschappen krijgen de 
vrouwen (G1) soms (ook) yardım van uitwonende kinderen (G2).  
Als de vrouw (G1) zorgafhankelijk wordt, zorgt haar man (G1) zoals gebruikelijk voor de 
boodschappen. Heeft zij geen man meer, dan nemen in eerste instantie de inwonende zoon 
en gelin (G2) deze taak over.  

Lichamelijke zorg  

Bij de lichamelijke zorg van de oudere ouders (G1) speelt traditiegetrouw de partner (G1) 
een belangrijke rol, zoals bij het inzepen van de rug bij het douchen. Als de partner niet in 
staat is te zorgen of als er geen partner is, helpt bij zorgafhankelijkheid van de man (G1) de 
inwonende zoon (G2), bij de zorgafhankelijke vrouw helpt de inwonende gelin (G2) of 
dochter (G2).  

Professionele zorg  

Bij de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) die met hun kinderen (G2) samenwonen kwam 
de professionele zorg niet of nauwelijks in beeld. Slechts één zorgafhankelijke man (G1), die 
samenwoont met zijn partner, maakt gebruik van de dagopvang. Eén gehandicapte weduw-
naar (G1) heeft inmiddels thuiszorg en dagopvang aangevraagd. Twee alleenstaande zorgaf-

hankelijke vrouwen (G1) maken gebruik van de thuiszorg.  

Beleving van de zorgpraktijk door oudere ouders (G1) 

Over de partnerzorg (G1) en de zorg van de inwonende zoon en gelin (G2) zijn de oudere 
ouders (G1) in het algemeen tevreden. Oudere ouders (G1) die niet met hun zoons en gelins 
samenwonen, zijn echter ontevreden over de uitwonende zoons en gelins (G2). Deze kinde-
ren (G2) voldoen niet aan hun traditionele zorgverwachtingen en zij zijn ongerust of de 
kinderen (G2) in de toekomst wel willen zorgen. Deze ongerustheid geldt sterker voor de 
oudere mannen (G1) dan voor de oudere vrouwen (G1). Deze laatsten benadrukken de goede 
band die zij met hun kinderen (G2) hebben. Vooral de oudere vrouwen (G1) zeggen tevreden 
te zijn met de zorg van zowel inwonende als uitwonende dochters (G2).  

Zorgverwachtingen bij toenemende afhankelijkheid  

De meeste oudere ouders (G1) met een beginnende zorgafhankelijkheid en een inwonende 
zoon en schoondochter (G2) verwachten dat deze zoon en gelin (G2) in de toekomst bakım 
zullen blijven geven. Wanneer oudere ouders (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid 
weinig steun krijgen van hun kinderen (G2) verwachten de oudere mannen (G1) vooral zorg 
van hun partner (G1), terwijl de oudere vrouwen (G1) blijven hopen op de steun van zoons 
en schoondochters (G2). 
 
Veel vrouwen (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid verwachten verzorging van hun 
dochters (G2) tijdens de bedlegerigheidsfase. Voor deze vrouwen (G1) is deze zorg geen 
structurele zorgoplossing (bakım) die nodig is bij bedlegerigheid.  
Bijna alle zorgafhankelijke mannen en vrouwen (G1) verwachten – tegen hun zin – in de 
toekomst gebruik te zullen maken van professionele zorg (thuiszorg), hetzij als aanvulling op 
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de familiezorg, hetzij als noodvoorzienning. Over het verzorgingshuis bestaat een negatief 
beeld; het wordt uitsluitend als noodoplossing gezien.  
 
Van de zorgopvattingen en zorgverwachtingen van de kinderen (G2 en G3) ten aanzien van 
de oudere ouders (G1) is in hoofdstuk 7 uitgebreid verslag gedaan. Deze zorgopvattingen 
zijn bij beginnende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) nog weinig veranderd. 
Zij gaan nog steeds uit van het ideaal-normatieve zorgpatroon. Door de gewijzigde omstan-
digheden in Nederland, onder andere als gevolg van de migratie, was er eerder ook al twijfel 
over de haalbaarheid van dit patroon. Bij beginnende zorgafhankelijkheid nemen deze 
twijfels wel toe. Tegelijkertijd is de bereidheid om in alternatieven te denken door de eerste 
ervaringen met de zorgpraktijk versterkt. Alternatieven zijn dan: yardım door uitwonende 
dochters en de inschakeling van de thuiszorg. 


