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9 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ 
BEDLEGERIGHEID 

 

9.1 Inleiding  
 
Hoe verloopt de zorg voor bedlegerige Turkse ouderen (G1) in de praktijk? Worden de 
verwachtingen zoals uitgesproken in de fase vóór zorgafhankelijkheid – nog grotendeels 
volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld – en de verwachtingen tijdens beginnende 
zorgafhankelijkheid – inmiddels al enige tijd getoetst aan de zorgpraktijk – bewaarheid, in 
positieve dan wel negatieve zin? En hoe beleven ouderen (G1) respectievelijk kinderen (G2) 
de (veel omvattende) zorg bij bedlegerigheid? Veranderen hun opvattingen over professio-
nele zorg? 
 

Zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3 zijn bedlegerige ouderen niet of nauwelijks in staat tot 
Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL); ook hebben zij grote problemen met 
de meeste Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Zij zijn daarmee sterk afhanke-
lijk van anderen. In dit onderzoek zijn 13 van de 30 onderzochte families geconfronteerd met 
bedlegerigheid van (één van) de oudere ouders (G1).  
 
Van deze 13 families zijn 44 personen geïnterviewd: 25 ouderen (13 bedlegerige ouderen 
(G1) en in 12 gevallen ook hun partners) en 19 (klein)kinderen (G2/G3). 8 mannen (G1) en 
5 vrouwen (G1) zijn bedlegerig. De 19 (klein)kinderen zijn: 7 zonen (G2), 4 dochters (G2), 
6 schoondochters (G2), 1 kleinzoon (G3) en 1 kleindochter (G3).  
 
Tabel 9.1 Woonsituatie bedlegerige ouderen (G1): partner of alleenstaand 

Bedlegerige oudere Met partner Inwonende 
zoon & gelin 

Alleenstaand Inwonende 
zoon & gelin 

Totaal 

Man 8 1 0  8 

Vrouw 4 2 1* 1 5 

Totaal 12  1  13 

* Deze vrouw is weduwe  
 
Bij de 13 families met bedlegerige oudere ouders (G1) is opnieuw gekeken naar wie welke 
zorgtaken uitvoert: wie doet het huishouden, wie doet de boodschappen, wie verricht voed-
selzorg en lichamelijke zorg en wie heeft de verantwoordelijkheid? Net als in hoofdstuk 8 
heb ik de concrete zorgverdeling in kaart gebracht aan de hand van de vóórkomende zorgpa-
tronen (zie hoofdstuk 8.1 Inleiding op pag. 161) met daarin sleutelposities voor de man (G1), 
vrouw (G1), inwonende zoon en gelin (G2) en 'overigen'. Theoretisch zijn opnieuw zestien 
combinaties van (zeer) actieve zorgverleners c.q. hoofdverantwoordelijken mogelijk. Ook nu 
komen naar verwachting bepaalde patronen (veel) vaker voor dan andere. 

9.2 Zorgverdeling bij bedlegerigheid volgens ouderen (G1) en kinderen 
(G2) 
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Wat zijn de zorgpatronen in de zorgverdeling binnen de familie volgens bedlegerige ouderen 
en hun partners (G1)? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgverdeling bij 
bedlegerigheid van een man (G1) of een vrouw (G1) volgens ouderen (G1)?  

9.2.1 Zorgverdeling volgens bedlegerige ouderen en hun partner (G1) 
Uit de gesprekken met de 25 ouderen (G1) – 13 bedlegerige ouderen en 12 partners – is 
gebleken, dat er geen verschil van opvatting is tussen de bedlegerige oudere en haar/zijn 
partner (G1) over wie in de praktijk de zorgverlening doet. Tabel 9.2 (pag. 193) bevat de 
zorgpatronen bij de verdeling van de huishoudelijke zorg, zorg voor boodschappen en 
maaltijden en de lichamelijke verzorging in de 13 families met een bedlegerige oudere (G1). 

Man (G1) is bedlegerig 

Van de 8 bedlegerige mannen (G1) wonen er 6 thuis en 2 in een verpleeghuis. Bij de 
6 thuiswonende bedlegerige mannen heeft slechts één familie inwonende kinderen (zoon & 
gelin) (G2); één familie heeft geen kinderen en één familie heeft alleen een gehandicapte 
zoon. In de overige families wonen de uitwonende kinderen (G2) over het algemeen in de 
fysieke nabijheid van hun bedlegerige vader (G1).  
 
De verschillende zorgtaken (huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijk zorg) voor de 
bedlegerige man (G1) worden het vaakst gedaan door de oudere vrouw (G1) (patroon 12), 
wel regelmatig met ondersteuning van in- of uitwonende (schoon)dochters (patroon 10 
en 11). Echter, bij de verzorging van okselharen en schaamstreek gebeurt dat hoofdzakelijk 
door de vrouwelijke partner (G1) (patroon 12), in 2 families soms met hulp van de (uitwo-
nende) zoon (patroon 14 en 15). 
De 2 bedlegerige mannen (G1) in het verpleeghuis krijgen alle zorg van de instelling  
(patroon 15), behalve de verzorging van okselharen en schaamstreek. Bij 1 bedlegerige man 
gebeurt dit door zijn partner (G1), bij de andere door de zoon (G2).  

Na mijn eerste week in het verpleeghuis heb ik de verpleegkundige gezegd dat mijn 
okselharen en schaamstreek geschoren moesten worden. Ik ben zelf niet in staat om 
dat te doen, omdat ik verlamd ben. Ik probeerde dit de verpleegkundige duidelijk te 
maken, maar dat lukte niet. Mijn zoon is daarna met hen gaan praten. Ze antwoord-
den dat het niet hun taak is. Ik vroeg: 'Hoe doen andere mannen hier dat dan?' Ze 
zeiden: 'Die mannen doen het niet, ze laten het groeien.' Toen zei mijn zoon: 'Pap, ik 
doe het wel.' Ik voelde me niet goed, ik schaamde me voor mijn zoon, maar ik had 
geen andere keus. Wassen, dat doen de verplegers wel, maar alleen met een was-
handje. Dat is eigenlijk niet schoon, maar ik ben afhankelijk van hen. (VEHBI) 

Vrouw (G1) is bedlegerig 

In 5 van de 13 families is de vrouw (G1) bedlegerig. 1 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) is 
weduwe en opgenomen in een verpleeghuis. De zorg voor deze oudere vrouw (G1) valt 
geheel onder patroon 15. In 4 van de 5 families woont de bedlegerige vrouw (G1) samen met 
partner en één of meer kinderen (G2) onder één dak. 
In 2 van deze 4 families heeft een ongehuwde dochter (G2) de bewuste keuze gemaakt om te 
blijven wonen bij haar bedlegerige moeder (G1) in verband met haar verzorging. Daar 
zorgen de dochters (G2) voor het huishouden, de maaltijden en het wassen/douchen van hun 
moeder (G1) (patroon 15). De boodschappen en de verzorging van de schaamstreek (licha-
melijke zorg) doen de dochters (G2) samen met hun vader (G1) (patroon 7). 
In de andere 2 families wonen een zoon en gelin (G2) bij de bedlegerige (schoon)moeder 
(G2). Beide gelins (G2) zorgen voor het huishouden, de maaltijden, het wassen/douchen, één 
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gelin verzorgt ook de schaamstreek van haar schoonmoeder (G1) en doet samen met haar 
man (G2) de boodschappen (patroon 14). Eén gelin deelt de zorg voor de boodschappen en 
de schaamstreek van de bedlegerige vrouw (G1) met haar schoonvader (G1) (patroon 6).  
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Tabel 9.2 Zorgpatronen bij bedlegerigheid (G1) (8 mannen en 5 vrouwen)32 

 

 

                                                      
32 Alle 8 bedlegerige mannen (G1) hebben nog een partner (G1). Van de 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) heeft slechts één vrouw geen partner (G1) meer; deze vrouw (G1) 
is opgenomen in het verpleeghuis en de zorg voor haar valt geheel onder patroon 15. Daarmee vervalt de noodzaak de (geheel overeenstemmende) meningen van de oudere 
mannen (G1) en vrouwen (G1) over de zorgverdeling afzonderlijk weer te geven, zoals in hoofdstuk 8, Tabel 8.2 (pag. 160) en Tabel 8.3 (pag. 169). 
33 2 mannen (G2) zijn opgenomen in het verpleeghuis. 
34 2 inwonende dochters (G2) zorgen; 1 vrouw (G1) is opgenomen in het verpleeghuis  

Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg Boodschappen Voedselzorg 

Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 man vrouw gelin & 

zoon 

anders man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

1  1 1 1 1           

2  1 1 1 0           

3  1 1 0 1           

4 1 1 0 0       1    

5  1 0 1 1           

6 1 0 1 0    1      1 

7 1 0 0 1    2      2  

8  1 0 0 0           

9  0 1 1 1           

10 0 1 1 0 1  1  1  1    

11 0 1 0 1 1  3    1    

12 0 1 0 0 4  2  5  4  6   

13  0 0 1 1           

14 0 0 1 0  2  1  2  2 1  1 

15 0 0 0 1 2
33

 3
34

 2 1 2 3 2 3 1 1  

16 0 0 0 0           

Totaal     8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 
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9.2.2 Zorgverdeling bij bedlegerigheid volgens kinderen (G2) 
De zorgverdeling kan ook worden bekeken vanuit het perspectief van relevante kinderen 
(G2). Het gaat om 17 geïnterviewde kinderen (G2) van 5 bedlegerige mannen (8) en 
4 bedlegerige vrouwen (9), voornamelijk in- en uitwonende zoons en (schoon)dochters (G2).  
 
Tabel 9.3 Aantal geïnterviewde kinderen (G2) van bedlegerige ouderen 

Bedlegerige oudere
35 

 Zoon  Gelin  Dochter  Totaal 

Man (G1) 4 4 3 11 

Vrouw (G1) 3 2 1 6 

Totaal 7 6 4 17 

 
Hoe verloopt de zorgverdeling binnen de familie volgens deze kinderen (G2)? Wie is 
volgens hen verantwoordelijk voor huishoudelijke zorg, boodschappen, voedselzorg en 
lichamelijke zorg? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgverdeling bij 
bedlegerigheid van een man (G1) en een vrouw (G1) vanuit het perspectief van kinderen?  

Man (G1) is bedlegerig  

De geïnterviewde kinderen (G2) bevestigen dat de oudere vrouw (G1) een centrale rol speelt 
bij de zorg voor de bedlegerige man (G1). In de families met inwonende zoon en gelin (G2) 
neemt de gelin (G2) een groot deel van de zorg op zich, met uitzondering van de lichame-
lijke zorg; dat doet de vrouwelijke partner (G1) of een zoon (G2). Dit laatste geldt ook de 
2 bedlegerige mannen (G1) die zijn opgenomen in het verpleeghuis.  

In het verpleeghuis scheren zij geen schaam- en okselharen. Dat doen wij: mijn 
broer en ik. De verpleegkundigen waren verbaasd toen wij zeiden dat de oksel- en 
schaamharen van mijn vader geschoren moesten worden. Zij vroegen: 'Waarom 
scheren jullie dat? Dat is bij ons niet gebruikelijk, wij laten het gewoon groeien.'  

Ik vroeg aan de verpleegkundige: 'Wie moet het dan doen?' Ze zei: 'Jullie zullen het 
zelf moeten doen.' De eerste keer heeft mijn jongste broer van 28 jaar het gedaan; 
daarna wilde hij niet meer. Hij zei tegen mijn andere broer en mij: 'Jullie moeten het 
maar doen.' Kennelijk voelde hij zich niet prettig in die situatie. Ik voelde me in het 
begin ook wel ongemakkelijk, maar je went eraan. Ook mijn vader voelde zich eerst 
niet prettig als wij hem schoren. Een ander probleem van de verzorging is, dat de 
patiënten in het verpleeghuis met een washandje worden schoongemaakt, terwijl 
mijn vader gewend is aan een waterstraal. Hij heeft nog maar eenmaal onder de 
douche gestaan. De andere keren is hij steeds schoongemaakt met een washandje. 
(RIFAT) 

Vrouw (G1) is bedlegerig 

Ook hier bevestigen de kinderen het beeld dat de ouderen (G1) zelf geven van de zorgverde-
ling. De inwonende gelins (G2) dan wel inwonende dochters (G2) zorgen voor vrijwel alles. 
De mannen in huis (G1 en G2) voeren alleen ondersteunende taken uit als boodschappen 
doen en/of de bedlegerige vrouw (G1) begeleiden naar de douche. Eén oudere man (G1) 
heeft ook (een deel van) de verzorging van de schaamstreek van zijn bedlegerige vrouw (G1) 
op zich genomen. 

                                                      
35 In 4 families is niet gesproken met de kinderen: bij 2 bedlegerige mannen (G1) en 1 bedlegerige 
vrouw (G1). 1 bedlegerige man (G1) heeft geen kinderen. 
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Tabel 9.4 Zorgpatronen volgens 8 kinderen (G2) van bedlegerige mannen (G1) en 9 kinderen (G2) van bedlegerige vrouwen (G1) 

 

Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg Boodschappen Voedselzorg 

Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 man vrouw gelin & 

zoon 

anders man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

1 1 1 1 1           

2 1 1 1 0           

3 1 1 0 1           

4 1 1 0 0           

5 1 0 1 1           

6 1 0 1 0           

7 1 0 0 1     5      1 

8 1 0 0 0           

9 0 1 1 1           

10 0 1 1 0           

11 0 1 0 1     2      

12 0 1 0 0 4  2  4  6  6  

13 0 0 1 1           

14 0 0 1 0 2  4  2 4  4  4  3 

15 0 0 0 1  2  5  4  2 5 2  5 2  4 

16 0 0 0 0           
     8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 
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9.3 Zorgpraktijk versus 'normatieve verwachtingen'  
bij bedlegerigheid 

 
Bij slechts 3 van de 13 bedlegerige families (1 met bedlegerige man (G1), 2 met bedlegerige 
vrouw (G1)) wordt zorg gegeven volgens het normatieve ideaalbeeld.  
Bij de zorg voor bedlegerige mannen (G1) is het normatieve ideaalbeeld dat de zorg wordt 
verleend door de partner (G1) en de inwonende zoon en gelin (patroon 10). Bij 7 van de 8 
bedlegerige mannen (G1) is deze meest ideale zorgpraktijk geen realiteit.  
Bij de zorg voor bedlegerige vrouwen (G1) wordt de zorg idealiter verleend door de inwo-
nende gelin en zoon (G2) (patroon 14). Bij 3 van de 5 families verloopt de zorg evenmin 
volgens het ideaalbeeld.  
 
Om te kunnen vaststellen hoe het komt dat een bepaald ideaalbeeld wel of juist niet wordt 
gerealiseerd, is het belangrijk te achterhalen welke keuzemomenten beslissend zijn geweest 
voor zowel ouderen (G1) als hun kinderen (G2). Welke afwegingen hebben de ouderen (G1) 
en hun kinderen (G2) vóór en tijdens de bedlegerigheidsfase gemaakt? Hoe hebben een paar 
families hun ideale zorgpraktijk kunnen realiseren en waarom is dat in de overige families 
niet gelukt?  

9.3.1 Zorg volgens normatief ideaalbeeld 
Bij 3 van de 13 bedlegerige ouderen (G1) verloopt de zorg volgens de cultureel-normatieve 
opvattingen over zorg voor ouderen. Hoe zijn de bedlegerige ouderen (G1) zelf, hun partners 
(G1) én hun kinderen (G2) erin geslaagd dit ideaalbeeld te realiseren?  

Zorg voor bedlegerige man (G1) volgens normatieve ideaalbeeld  

Bedlegerige man Salman (G1) wordt verzorgd volgens het normatieve ideaalbeeld, namelijk 
door zijn vrouw en inwonende zoon en gelin (patroon 10). Hij ontvangt van hen huishoude-
lijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg.  
Salman (G1) woont samen met zijn vrouw (G1), zoon en gelin (G2) en twee kleinkinderen 
(G3), iets wat hij altijd al heeft gewild en ook bewust naar heeft gestreefd, mede om voor 
zichzelf de zorg tijdens zijn oude dag te kunnen garanderen.  
Het lukt hem en zijn echtgenote (G1) niet om kinderen te krijgen. Daarom haalt hij een 
andere vrouw uit Turkije naar Nederland en verwekt bij haar een kind. Nadat zijn zoon (G2) 
is geboren, stuurt hij deze vrouw weer terug naar Turkije en houdt de zoon bij hem en zijn 
echtgenote in Nederland.36  
Salman huwelijkt zijn zoon (G2) op zeer jonge leeftijd (ongeveer 16 jaar) uit aan de dochter 
van zijn broer (gelin volgens mannelijke lijn). De sociale huurwoning van de gemeente 
waarin Salman tot dan toe woont, is te klein voor samenwoning met dit jonge echtpaar (G2) 
en de eventuele latere uitbreiding van het gezin (driegeneratiewoning). Daarom koopt hij een 
huis voor zijn zoon en gelin (G2) met de bedoeling daar samen met het jonge paar te gaan 
wonen. En zo geschiedde.  

                                                      
36 In Turkije bestaat een lange traditie van polygamie (man die twee of meer vrouwen heeft). Atatürk 
heeft dit begin 20ste eeuw verboden, maar op het platteland is deze gewoonte lang blijven bestaan – 
zeker in geval van onvruchtbaarheid van de vrouw. De zoon hoorde overigens pas op volwassen 
leeftijd via zijn omgeving dat de vrouw waarmee zijn vader is getrouwd en die hij als zijn moeder 
beschouwt en behandelt, niet zijn biologische moeder is. 



197 
 

Volgens de inwonende zoon en gelin (G2) van Salman is het hun taak te zorgen voor hun 
bedlegerige (schoon)vader (G1). Zij zijn zich er sterk van bewust dat zij voor hun 
(schoon)ouders moeten zorgen; zorg door instellingen is voor hen ondenkbaar. Hun 
(schoon)ouders (G1) hebben volgens hen alles gedaan om voor een goede toekomst te 
zorgen voor hun (schoon)kind (G2), zoals opvoeding, opleiding, het regelen van hun huwe-
lijk, het kopen van een huis. Zoon en gelin (G2) benadrukken dat zij altijd gehoorzaam en 
loyaal aan hun (schoon)ouders zijn geweest. De zoon (G2) heeft zijn vrouw (G2) bovendien 
gezegd dat zijn ouders (G1) boven alles staan: als de ouders (G1) het gevoel krijgen dat ze 
door de gelin (G2) als een last worden gezien of door haar worden gekwetst, zal hij direct 
van zijn vrouw scheiden (!).  
 
De inwonende gelin (G2) heeft wel eens gedacht dat een verpleeghuis beter voor haar 
schoonvader zou zijn. Zij heeft zelf in een verpleeghuis gewerkt en volgens haar is professio-
nele zorg voor haar schoonvader (G1) beter dan wat zij zelf kunnen bieden. Maar zij kan 
daarmee als inwonende gelin niet voor de dag komen, omdat haar schoonvader (G1) ook 
haar oom is. Indien zij haar mening hardop zou zeggen en zou willen doorzetten, zou er veel 
over haar worden geroddeld. Nu heeft zij een hele goede naam als gelin, zowel binnen de 
familie als binnen haar sociale omgeving.  
 
Voor Salman is de traditie leidraad geweest bij de realisering van het normatieve ideaalbeeld 
voor zorg tijdens zijn oude dag. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat hij een zoon kreeg, 
maar daarna met zijn vrouw (G1) ook de strategische keuze gemaakt 'hun' zoon (G2) uit te 
huwelijken aan een nichtje via de mannelijke lijn. En dat heeft gewerkt. 

Zorg voor bedlegerige vrouwen (G1) volgens normatieve ideaalbeeld 

2 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) worden verzorgd door de inwonende gelin en hun zoon 
(G2). Deze zonen (G2) zijn ook op jonge leeftijd uitgehuwelijkt; de één is getrouwd met een 
dochter van de zus van de bedlegerige vrouw; de andere zoon met een meisje dat niet uit de 
familie komt.  
 
Zorg door inwonende gelin (nichtje) en zoon (G2) 
Elfida (G1) heeft drie zonen (G2). De oudste is met iemand getrouwd die geen familie is. 
Hij woont zelfstandig. De tweede zoon is uitgehuwelijkt aan een ver familielid. De jongste 
zoon (G2) heeft Elfida uitgehuwelijkt aan de dochter van haar zus. Deze zoon en gelin (G2) 
wonen nu samen met Elfida (G1).  
Uit de interviews met Elfida en haar man (G1) blijkt dat zij aanvankelijk wel hebben samen-
gewoond met de gelins van de twee oudste zonen (G2), maar dat deze niet voldeden aan de 
verwachtingen van Elfida en haar man (G1). Ze hadden het idee, dat die twee gelins (G2) 
geen zorg volgens hun verwachtingen zouden kunnen verlenen, ook al waren ze wel tevre-
den over hun zoons (G2).  
Daarom hebben zij de jongste zoon (G2) bewust uitgehuwelijkt aan een nichtje van Elfida 
(dochter van haar zus). Elfida heeft met haar zus het gedrag van haar nichtje besproken en 
van andere verwanten gehoord dat het nichtje een goed meisje is: gehoorzaam en loyaal aan 
haar familie; er werd nooit negatief over haar gesproken.  
Uit hun ervaringen tijdens de bedlegerigheidfase blijkt, dat dit nichtje (G2) inderdaad 
voldoet aan de verwachtingen van Elfida (G1): ze krijgen nu hun ideale zorg, tot volle 
tevredenheid van Elfida.  
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Zorg door gelin in Nederland en gelin (nichtje) in Turkije  
De bedlegerige vrouw İlknur (G1) heeft vier kinderen: twee zoons en twee dochters. Ze zijn 
allemaal getrouwd. De oudste zoon is uitgehuwelijkt aan een dochter van een zus van haar 
man; deze zoon woont in Turkije. De tweede zoon (G2) is op advies van de directe sociale 
omgeving uitgehuwelijkt aan iemand uit het dorp waar zij zelf vandaan komen. De man van 

İlknur (G1) vertelt:  

Mijn zoon, die met zijn vrouw bij ons inwoont, heb ik eveneens uitgehuwelijkt. Zij is 
niet iemand uit de familie, maar via via heb ik gehoord, dat zij zich goed gedraagt en 
respect heeft voor ouderen. Dat is ook onze ervaring. Zij zorgt nu voor mijn bedlege-
rige vrouw en haar eigen kinderen. Mijn vrouw en ik zijn tevreden over deze gelin. 
(RAMAZAN) 

İlknur (G1) woont per jaar zes maanden in Turkije. Als zij daar is, woont zij bij haar oudste 

zoon, die ook in Turkije woont. İlknur en haar man (G1) zijn ook tevreden over de zorg, die 
haar oudste zoon verleent. Als ze naar Turkije gaan, nemen ze alle medicijnen en andere 
noodzakelijke dingen mee. De zoon die in Nederland woont (G2), draagt zijn ouders op 
Schiphol over aan het personeel van het vliegtuig. De zoon die in Turkije woont, haalt hen 
op en brengt hen naar hun (gezamenlijke) huis in Turkije.  
 
De inwonende zoon en gelin (G2) in Nederland zien het als hun verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor hun bedlegerige (schoon)moeder (G1). De twee getrouwde dochters (G2) spelen 
geen rol bij de zorg voor hun ouders (G1). Zowel de ouders als de dochters vinden dat de 
zoons en gelins verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de ouders. De getrouwde dochters 
zijn als gelins verantwoordelijk voor de zorg voor hun schoonouders. De normatieve ideale 
zorg voor ouders wordt binnen de familie erkend en gerealiseerd vanuit de mannelijke lijn.  

9.3.2 Afwijkingen van normatief-ideale zorg  
In 10 van de 13 families – van 7 bedlegerige mannen (G1) en 3 bedlegerige vrouwen (G1) – 
is de normatief-ideale zorg niet gerealiseerd, terwijl dit 'theoretisch' vaak wel mogelijk was: 
de meeste ouderen (G1) hebben getrouwde zonen (G2) in Nederland. Welke factoren 
speelden een rol?  

Alternatieve keuzes bij zorg voor bedlegerige mannen (G1)  

Bij 5 bedlegerige mannen (G1) zou in principe normatief-ideale zorg kunnen worden gerea-
liseerd: deze ouderen (G1) hebben zonen in Nederland. In 2 families zijn geen zonen die 
zorg kunnen geven: één echtpaar is kinderloos, het andere echtpaar heeft een gehandicapte 
zoon.  
 
Geen inwonende zonen  

4 bedlegerige mannen (G1) worden verzorgd door hun vrouw (G1). Hun kinderen (G2) 
wonen niet in het huis van hun ouders, wel wonen zij in de buurt. Deze bedlegerige mannen 
zijn teleurgesteld in hun kinderen (G2), omdat zij nu, tijdens hun bedlegerigheid, 'onvol-
doende' door hun kinderen worden geholpen. De mannen en vrouwen (G1) hebben veel 
moeite gedaan een 'goede' vrouw voor hun zonen (G2) te vinden, die als gelin later zorg zou 
kunnen geven.37 Per familie ben ik nagegaan welke factoren en processen daarbij een rol 
hebben gespeeld.  
                                                      
37 Bij voorkeur wordt deze gezocht in de familie van de man (G1), waartoe ook zijn vrouw (G1) na 
hun huwelijk is gaan behoren en die zij inmiddels uiteraard zeer goed kent. 
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Gelin is niet loyaal en beïnvloedt zoon — Doğan (G1) heeft 2 zonen en 7 dochters. Alle 
dochters zijn getrouwd en wonen in Turkije. De oudste zoon (G2) is getrouwd,  
woont zelfstandig in Nederland, de jongste zoon (G2) is vrijgezel en woont bij hem in.  
De gelin (G2) is na haar huwelijk met de oudste zoon, zoals de traditie voorschrijft,  
ingetrokken bij haar schoonouders (G1). Toen de gezondheid van haar schoonvader (G1)  
achteruitging en hij bedlegerig werd, zijn de zoon en gelin (G2) stiekem verhuisd.  
Volgens de ouders (G1) heeft de gelin (G2) hun zoon beïnvloed en wilde zij niet meer voor 
de bedlegerige schoonvader (G1) zorgen.  

Ik had eigenlijk met mijn getrouwde zoon en gelin in één huis willen wonen, maar  
de gelin wilde dat niet. Toen wij met vakantie waren in Turkije, zijn ze verhuisd;  
ze hebben alle spullen meegenomen zonder ons medeweten en toestemming.  

Mijn gelin heeft nooit iets voor ons gedaan. (DOĞAN) 

Na de stiekeme verhuizing van zijn oudste zoon en gelin (G2) hoopte Doğan, dat hij zijn 
tweede zoon (G2) kon uithuwelijken zodat de tweede gelin voor hem zou kunnen zorgen. 

Mijn jongste zoon is nog niet getrouwd. Ik heb tegen hem gezegd, dat hij moet trou-
wen en dat wij gewoon zorg nodig hebben. Ik ben bedlegerig en mijn vrouw is ook 
oud en niet in staat voor mij te zorgen. Maar hij wil niet trouwen; hij houdt van het 
nachtleven en hij wil ook niet studeren. Hij slaapt tot de middag. Als ik zeg dat hij 
moet opstaan, luistert hij niet. (DOĞAN) 

Doğan (G1) wordt nu verzorgd door zijn vrouw (G1) zonder hulp van zijn kinderen (G2). De 
gezondheid van zijn vrouw (G1) gaat achteruit; langzamerhand heeft zij ook zorg nodig. 
De uitwonende gelin en zoon (G2) weigerden vanwege schaamtegevoel een interview over 
de zorg voor hun (schoon)vader (G1). Zij hebben ervaren dat de sociale omgeving van hun 
(schoon)ouders (G1) negatief over hen spreekt: men vindt dat zij hun (schoon)ouders (G1) in 
de steek hebben gelaten.  
 
Nederlandse gelins zorgen niet voor schoonouders — Aziz (G1) heeft 2 zoons en 1 dochter. De 
dochter (G2) is nog scholiere en woont bij hem in. De 2 zonen (G2) wonen zelfstandig met 
hun Nederlandse vriendinnen.  
Voordat hij bedlegerig was, heeft Aziz lang geprobeerd om de normatief-ideale zorg voor 
zijn toekomst en die van zijn vrouw (G1) te realiseren. Maar helaas is dat niet gelukt. Hij 
heeft steeds geprobeerd om de relaties van zijn zoons (G2) te doen stoppen, omdat hij het 
idee heeft dat een Nederlandse gelin niet in hun huis zou willen wonen en ook niet voor hen 
zou gaan zorgen. Aziz heeft de adressen van zijn zonen (G2) achterhaald, is naar beide 
huizen gegaan en heeft in aanwezigheid van de vriendinnen van zijn zoons gezegd, dat ze 
hun relatie moesten beëindigen en dat de zoons met een Turks meisje moesten trouwen. 
Beide zoons hebben dat niet gedaan. Aziz was daarover zeer gefrustreerd en ging opnieuw 
bij de oudste zoon (G2) langs. Daar heeft Aziz zijn zoon geslagen in aanwezigheid van diens 
vriendin. Later is de oudste zoon (G2) wel gestopt met zijn relatie. Aziz probeerde toen een 
meisje uit zijn eigen netwerk in Turkije uit te huwelijken aan deze zoon (G2). De oudste 
zoon heeft dat geaccepteerd en zich verloofd, maar na een jaar de verloving weer beëindigd. 
Aziz heeft nu zijn hoop op de oudste zoon (G2) opgegeven.  
 
Vervolgens stelde hij zijn hoop op de tweede zoon (G2) om alsnog zijn ideaal te realiseren. 
Aziz heeft zijn tweede zoon zover gekregen, dat ook hij stopte met zijn relatie met de 
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Nederlandse vriendin. Aziz regelde voor hem een meisje uit zijn netwerk in Turkije; 
de zoon (G2) is met dat meisje getrouwd en heeft haar meegenomen naar Nederland. Maar 
hij wilde niet samenwonen met zijn vader.  
Aziz wordt nu voor een groot deel verzorgd door zijn vrouw (G1). Hij krijgt echter wel 
yardım van zijn tweede zoon en gelin (G2) en ook huishoudelijke hulp van de thuiszorg. 
Aziz heeft geen contact meer met zijn oudste zoon. Zijn vrouw (G1) heeft contact met beide 
zoons.  
  
Volgens de jongste zoon (Fahrettin) (G2) wilde hij niet samenwonen met zijn ouders (G1) 
vanwege behoefte aan privacy. Hij heeft lange tijd zelfstandig gewoond zonder directe 
controle van zijn vader (G1). Als hij zou samenwonen met zijn ouders (G1), verwacht hij 
problemen met zijn vader. Hij is echter wel bereid om zorg te regelen voor zijn vader (G1) 
en hem te ondersteunen, zowel financieel als bij de communicatie met instellingen. Zijn 
vrouw (G2) geeft huishoudelijk hulp aan zijn vader (G1). Fahrettin (G2) heeft voldaan aan 
enkele verwachtingen van zijn vader (G1) zoals het beëindigen van de relatie met de Neder-
landse vriendin en het accepteren van de voorgestelde huwelijkskandidaat uit het netwerk 
van de ouders.  
 
Concluderend zou je kunnen zeggen, dat Aziz zijn doel deels heeft bereikt, ondanks een 
moeizaam proces. Maar de zorgpraktijk voldoet niet aan zijn normatieve ideaalbeeld: 
samenwonen met een zoon en gelin en bakım van hen ontvangen. Hij ontvangt bakım van 
zijn vrouw en yardım van gelin, zoon en thuiszorg. Voor hem is dat 'onvoldoende'. 
 
Hertrouwd, en nu? — Twee bedlegerige mannen (G1), Namik en Emrah, zijn na het overlij-
den van hun partner hertrouwd en wonen samen met hun tweede vrouw (G1), zonder kinde-
ren. 
 

Namik (74) heeft 2 zoons (G2) van zijn eerste vrouw. Van zijn tweede vrouw (69) heeft hij 
geen kinderen. Namik (G1) wordt verzorgd door zijn tweede vrouw, zijn uitwonende oudste 
zoon en gelin en de thuiszorg.  
Emrah (72) heeft 4 zonen (G2) en 2 dochters (G2) van zijn eerste vrouw; ook hij heeft geen 
kinderen van zijn tweede vrouw (51). Alle kinderen zijn uitgehuwelijkt. 4 van de 6 kinderen 
aan verwanten: één dochter aan een neef (zoon van broer) en twee zonen en een dochter aan 
verre familieleden. 2 zonen zijn uitgehuwelijkt aan een niet-verwant binnen Emrah's eigen 
sociale netwerk.  
Emrah (G1) wordt verzorgd door zijn tweede vrouw (G1) en krijg hulp van de thuiszorg en 
van een uitwonende dochter (G2) die is uitgehuwelijkt aan een neef.  
Bij het begin van hun tweede huwelijk woonden de oudere mannen (G1) samen met een 
inwonende zoon en gelin (G2). In de loop van de tijd ontstonden er conflicten tussen de 
(stief)schoonmoeder (G1) en gelin (G2). De zoons en gelins (G2) hebben daarop besloten 
apart te gaan wonen.  
 
Van oudsher bestaat het klassieke conflict tussen gelin en schoonmoeder. Hierbij speelt de 
machtsverhouding een belangrijke rol. Het conflict wordt geneutraliseerd door de zoon: de 
moeder vraagt aan de zoon om zijn jonge vrouw te corrigeren en loyaal te laten zijn aan de 
schoonmoeder. Deze traditionele aanpak werkt niet bij conflicten tussen gelins en stiefmoe-
ders, omdat deze stiefmoeders door de zoons vaak niet worden geaccepteerd. De zonen 
kiezen bij een conflict partij voor hun echtgenotes. Doordat de zoon het gezag van de 
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stiefmoeder niet accepteert, is een gebrek aan loyaliteit van gelin naar (stief)schoonmoeder 
problematischer en minder goed oplosbaar. 
Naast de machtsverhouding ten aanzien van de werkzaamheden in huis speelt ook de erfenis 
een rol in de relatie tussen kinderen en (stief)ouders. Als de vader overlijdt, zou officieel de 
stiefmoeder een deel van de erfenis krijgen. Kinderen accepteren dit vaak niet.  
 
In deze conflictueuze situatie laten de kinderen (G2) de zorg voor hun bedlegerige vaders 
(G1) grotendeels over aan hun stiefmoeder (G1). De zonen (G2) controleren vervolgens de 
stiefmoeder (G1) of zij wel goede zorg geeft aan hun vader (G1). 
De bedlegerige mannen (G1) hebben beiden geen oplossingen gevonden om de relatie tussen 
hun kinderen (G2) en hun tweede vrouwen (G1) te verbeteren of onder controle te krijgen.  

Na mijn komst naar Nederland moest ik met mijn man en stiefkinderen samenwonen. 
Ik moest doen wat de stiefkinderen zeiden. In het begin waren zij lief tegen mij. Later 
veranderde dit, zij konden mij niet accepteren als moeder. De stiefkinderen zijn om 
deze reden verhuisd. Ze komen vaak op bezoek. Als het niet goed gaat met hun  
vader, worden ze bezorgd over hem. De oudste zoon van mijn man wil nu alles  
beslissen voor en over zijn vader. Hij controleert alle financiën en brieven. Ik heb 
geen sleutel van de brievenbus. Ik ben bang voor de oudste stiefzoon. Hij heeft mij 
een keer bedreigd. Ik woon nu met mijn man in een aangepaste woning. Ik zorg voor 
hem, maar krijg ook hulp van de thuiszorg. (KAMURAN) 

Uit de gesprekken met de kinderen (G2) van de oudere mannen Namik (G1) en Emrah (G1) 
komt naar voren, dat de stiefmoeders de omgang met de vaders (G1) aanvankelijk zouden 
hebben geprobeerd te blokkeren. Toen de vaders (G1) nog gezond waren, wilden de stief-
moeders geen contact, zo zeggen zij (G2). De vaders (G1) wilden hierover niet praten, zij 
wilden de situatie zelf beheersen. In de bedlegerigheidsfase zijn de vaders (G1) niet langer in 
staat alles onder controle te houden. De zonen (G2) hebben deze controlerende rol overge-
nomen en de stiefmoeders (G1) hebben zich daarbij neergelegd, vooral ook omdat zij te 
weinig kennis hebben van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal niet spreken. 

Een zoon (G2) van Namik: 

De vrouw van mijn vader wilde niet, dat wij over de vloer kwamen. Omdat zij een 
stiefmoeder is, wilde zij geen contact met ons. Vanwege het idee dat zij samen geluk-
kig moeten zijn, heb ik dit zomaar gelaten. Zij wilde met ons niets te maken hebben. 
Zelfs op dit moment is zij afstandelijk. Zij is een heel slecht persoon.  
Nu mijn vader bedlegerig is, is zij veranderd. Zij doet nu wat ik zeg en wil. Vroeger 
kon dat niet, omdat mijn vader onder haar invloed was. Als wij wat zeiden, werd 
mijn vader boos. Hij is mijn vader en uit respect voor hem kon ik hem niet tegen-
spreken. Mijn vrouw, onze kinderen en ik helpen mijn vader. Ook heb ik thuiszorg 
voor mijn vader geregeld. (ZAFER) 

Kortom, hoewel de bedlegerige mannen (G1) de huwelijken van hun kinderen (G2) volgens 
de traditie hebben geregeld, is de realisering van de ideale zorg als gevolg van het hertrou-
wen door deze mannen (G1) verstoord. De oudere vaders (G1) hebben geprobeerd om met 
hun tweede vrouw en kinderen (G2) samen te wonen om later zorg van hen te ontvangen. 
De kinderen (G2) zijn echter verhuisd. De bedlegerige mannen (G1) hebben hun zorgbeeld 
inmiddels bijgesteld en hopen dat hun zonen (G2) wel betrokken zullen blijven bij de zorg. 
De kinderen (G2) controleren hun stiefmoeder (G1) en schakelen zorginstellingen in.  
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Opgenomen in verpleeghuis — Bedlegerige man Vehbi (G1) heeft een vrouw en 3 zonen 
(G2). Alle zonen zijn getrouwd en wonen zelfstandig. De oudste zoon is getrouwd met een 
Turkse vrouw die hij zelf heeft gekozen. De tweede zoon heeft zijn vrouw ook zelf gekozen, 
maar het is wel een dochter van de broer van zijn moeder (G1). De jongste zoon is getrouwd 
met een Nederlandse vrouw.  
Tijdens de interviewfase kon de bedlegerige vader (G1) niet meer praten; de informatie over 
zijn opvattingen en denkbeelden zijn afkomstig van zijn vrouw (G1) en kinderen (G2).  
 
Vehbi (G1) is 's nachts verlamd geraakt. Zijn vrouw (G1) belde vervolgens met de zoon (G2) 
die dicht in de buurt woonde. Aanvankelijk dachten zij dat het wel over zou gaan. Toen dit 
de volgende ochtend niet het geval was, is de huisarts ingeschakeld door de tweede zoon 
(G2). De huisarts heeft de man (G1) verwezen naar het ziekenhuis. Van het ziekenhuis is de 
oudere man (G1) met goedkeuring van zijn kinderen (G2) overgebracht naar het verpleeg-
huis. In het verpleeghuis werd hij dagelijks bezocht door zijn vrouw (G1) en zonen (G2). In 
de beleving van de oudere vrouw en haar man (G1) was hier opnieuw sprake van een 
ziekenhuisopname. Het verschil tussen een ziekenhuis en een verpleeghuis was voor deze 
oudere ouders (G1) onduidelijk. Ook tegen de sociale omgeving werd gezegd dat de oudere 
man (G1) was opgenomen in het ziekenhuis.  
Zowel de man als de vrouw (G1) hoopten op een zodanig herstel, dat de oudere man (G1) 
met de zorg van de kinderen (G2) weer thuis zou kunnen wonen. Zij verwachtten vooral veel 
van de gelin (nichtje) van de tweede zoon (G2).  
 
De oudste zoon (G2) coördineerde in de praktijk de hele gang van zaken. Zo onderhield hij 
de contacten met het ziekenhuis, het verpleeghuis en de huisarts. Hij informeerde zijn 
moeder (G1) en broers (G2), en bepaalde wat er gebeuren moest. Zo regelde hij door wie 
lichamelijke zorg geboden moest worden, omdat dit niet door het verpleeghuis gebeurde. 
Ook maakte hij bezoekplannen en regelde het 'tolken'.  
Voor alle kinderen (G2) was duidelijk, dat als hun bedlegerige (schoon)vader (G1) weer zou 
thuiskomen, er permanente zorg nodig zou zijn. En die zou door de zonen en gelins (G2) niet 
geleverd kunnen worden. De zonen (G2) verwachtten niets van de Nederlandse schoondoch-
ter, terwijl de twee Turkse gelins (G2) ook niet bereid waren om permanent zorg te bieden. 
Om ruzie en irritatie tussen broers en gelins te voorkomen, heeft de oudste zoon (G2) 
besloten om zijn vader (G1) permanent in het verpleeghuis te laten blijven.  
Dat de oudste zoon Rıfat (G2) het als zijn taak ziet om de hulp voor zijn vader te coördine-
ren, roept in de praktijk irritatie op tussen de broers (G2).  

Onderling hebben wij als broers en moeder niet gesproken over wie wat moet doen. 
Af en toe hebben wij wel problemen. Als ik iets zeg, wordt het door mijn broers soms 
verkeerd geïnterpreteerd. Mijn jongste broer is 28 jaar en getrouwd met een Neder-
landse vrouw; hij kijkt heel anders naar de problemen dan wij. Hij bekijkt het zake-
lijker en wil alles geregeld hebben. Hij wil bijvoorbeeld dat wij volgens een soort 
schema mijn moeder naar het verpleeghuis brengen, dus iedere zoon op een  
bepaalde dag of dagen. Ik heb hem gezegd dat dit niet kan, en dat ik naar mijn vader 
ga als ik vrij ben. Bovendien werken mijn andere broer en ik allebei overdag. Mijn 
moeder gaat nu elke dag met de bus naar het verpleeghuis. Wij hebben gezorgd dat 
zij een 65-plus-kaart heeft, zodat zij korting heeft op de buskosten.  
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Op een dag wilde mijn 43-jarige broer mijn vader meenemen naar zijn huis. Ik zei 
tegen hem: 'Het duurt te lang voordat jij met vader thuis bent, het is wel een half uur 
lopen; later moet hij weer terug.' Ik stelde daarom voor om naar míjn huis te gaan, 
omdat ik dichterbij woon. Maar hij werd boos en zei: 'Hij is ook mijn vader;  

ik wil hem ook wel eens naar mijn huis brengen.' Hij heeft mijn vader toen mee-
genomen. Later hoorde mijn jongste broer van 28 jaar dit en die vond ook dat de 
tocht naar het huis van die andere broer te lang was. Toen kregen beide broers een 
woordenwisseling. Nu praten mijn broers wel weer met elkaar, maar niet van harte. 
Ik ben van plan hen binnenkort bij elkaar te roepen om daarover te praten. Iedereen 
heeft goede bedoelingen, maar in de praktijk loopt het soms anders. (RIFAT) 

Geen zonen  

Eén van de twee bedlegerige mannen, Eyüp (G1), is kinderloos. De andere bedlegerige man, 
Mustafa (G1), heeft een gehandicapte zoon. Hoe worden zij nu verzorgd? 
 
Adoptie en partnerzorg als next best-oplossing binnen normatieve kader – Als ouders geen 
kinderen hebben, staat hun een aantal next best-oplossingen ter beschikking om de ideale 
zorg voor de toekomst te regelen. In het land van herkomst leven de mannen altijd in een 
netwerk van mannelijke lijnen, op het erfgoed van hun voorouders. De zorg wordt door 'het 
netwerk' gedaan, zijnde kinderen en vrouwen, dichtbij wonende verwanten, broers, ooms. 
Wanneer er geen of onvoldoende 'netwerk' is om op terug te vallen, kunnen kinderloze 
echtparen proberen een zoon of dochter te adopteren, die dan later door hen wordt uitgehu-
welijkt. Na de dood van de ouders krijgt het pleegkind met diens partner de erfenis.  
Eyup (G1) heeft lang geprobeerd in Turkije een kind te adopteren.  

Toen medisch was vastgesteld dat wij geen kinderen konden krijgen, hebben mijn 
vrouw en ik besloten een meisje te adopteren in Turkije. Wij kozen bewust voor een 
meisje, omdat meisjes loyaler zijn dan jongens en later beter zorg kunnen bieden. De 
vader van het meisje, die wij al geld gegeven hadden, kwam echter niet opdagen. 
Toen hebben wij een ander meisje gezocht. Haar ouders en het meisje, dat vijf of zes 
jaar oud was, waren akkoord, maar toen wij bij de rechter waren, begon het meisje 
te huilen en liep naar de biologische moeder. De rechter vroeg aan het meisje: 'Wil 
jij bij je vader en moeder zijn of bij je nieuwe vader en moeder?'  

Zij huilde en zei dat zij bij haar eigen moeder wilde blijven. Daarop zijn wij nog-
maals in een andere stad een meisje gaan zoeken. Nadat ook dit niet doorging, zijn 
wij gestopt met onze pogingen een kind te adopteren. (EYUP) 

Eyup (G1) wordt nu verzorgd door zijn vrouw (G1). Als zij ook niet meer in staat is om zorg 
te bieden, wil hij worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. 
 
Professionele zorg — Mustafa heeft een gehandicapte zoon, die permanent in een inrichting 
verblijft en een dochter (G2) die met een Antilliaan is getrouwd. Mustafa raakte steeds meer 
verlamd. Mustafa verwacht niets van zijn kinderen: zijn gehandicapte zoon heeft zelf hulp 
nodig en de man van zijn dochter (G2) voelt niets voor het vervullen van zorgtaken. Zijn 
vrouw (G1) vertelt over de ontwikkeling van de ziekte bij haar man: 

Mijn man was altijd gestresst en gauw geïrriteerd, een koppige man. Hij werkte 
30 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen, in ploegendienst, tot zijn pensioen. Daar-
naast puzzelde hij vaak, soms urenlang, las kranten. Na zijn pensioen voelde hij zich 
niet goed. Zijn ziekte begon ermee dat hij gauw viel, bijvoorbeeld als hij op de fiets 
zat of op straat liep; hij werd dikwijls met de taxi thuisgebracht. Binnenshuis viel hij 
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ook. Dat nam toe in de loop van de tijd . De huisarts heeft hem toen naar het RIAGG 
verwezen, naar een psychiater. (ZEKİYE) 

Zijn ziekte verergerde: eerst kon hij zijn vingers niet meer bewegen, later ook zijn handen en 
armen niet meer. Hij kon niet meer zelf eten, en ook zijn ogen gingen achteruit.  

Op een dag heb ik tegen mijn man gezegd, dat ik de verzorging voor hem op deze 
manier niet meer kon volhouden. Hij heeft daar lang over nagedacht, maar zag uit-
eindelijk wel in, dat ik hem niet meer alleen kon wassen. Toen heeft hij hulp geac-
cepteerd; er was geen andere oplossing. Wij kregen hulp van de thuiszorg bij het 
wassen van mijn man en bij het schoonmaken van het huis. Ook was er dagopvang 
voor mijn man: elke dag werd hij opgehaald en ’s avonds teruggebracht.  

Maar op een gegeven moment werd het voor mij toch te zwaar, vooral omdat ik ook 
voor onze gehandicapte zoon moest zorgen. Er kwamen mensen van het RIAGG bij 
ons thuis om mijn man ervan te overtuigen dat ik zijn verzorging niet meer aankon. 
Ze hebben met mijn man apart gesproken en mijn man accepteerde toen dat hij in 
een verpleeghuis zou worden opgenomen. Als hij het niet had gewild, zou hij thuis 
zijn gebleven. Mijn beslissing was niet bepalend. Ik wilde wel dat hij opgenomen 
werd, maar uiteindelijk moest hij zelf beslissen. (ZEKİYE) 

De vrouw van Mustafa (G1) heeft met het verpleeghuis afspraken gemaakt over de verzor-
ging van haar man vanwege zijn specifieke culturele achtergrond. 

Ik ga elke dag naar het verpleeghuis; 's middags help ik hem bij het eten. Het ver-
pleeghuis is ervan op de hoogte, dat mijn man geen varkensvlees eet. Ik ben tevreden 
met het verpleeghuis en alle zorg die aan hem wordt besteed. Ik heb nooit gedacht 
aan aparte huizen voor Turken. Tot nu toe heb ik geen problemen met de verschil-
lende bevolkingsgroepen in het verpleeghuis. Als ik wil, bel ik met het verpleeghuis 
om te regelen, dat mijn man bij mij thuis komt; als ik bijtijds (1 uur van tevoren) op-
bel, regelen zij het vervoer. (ZEKİYE) 

Conclusie 

Mannen zonder kinderen of met kinderen die niet in staat zijn om normatief-ideale zorg te 
bieden, gaan – vroeg of laat – op zoek naar next best-oplossingen: het aannemen van adop-
tiekinderen, het oprekken van de zorgcapaciteit van de partner, het combineren van partner-
zorg met professionele zorgarrangementen en ten slotte het overdragen van de zorg aan 
professionele instellingen, eventueel met ondersteuning van partner en kinderen. 

Alternatieve keuzes bij zorg voor bedlegerige vrouwen (G1)  

Bij 3 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) wijkt het zorgpatroon af van de traditie. Het betreft 
2 bedlegerige vrouwen die worden verzorgd door hun dochter (G2) en 1 bedlegerige vrouw 
die is opgenomen in het verpleeghuis.  
 

Verzorgd door dochters — Hacer en İpek worden verzorgd door hun inwonende dochters 
(G2). In deze families hebben de dochters (G2) besloten om bij hun oudere ouders (G1) te 
(blijven) wonen en de zorg op zich te nemen. Dit staat haaks op de traditie. Beide families 
hebben zoons en gelins (G2), doch deze nemen geen (eind)verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor de (schoon)moeder (G1). De dochters (G2) zijn bewust niet getrouwd, zodat zij 
voor hun bedlegerige moeder (G1) kunnen (blijven) zorgen. Als zij zouden trouwen, zouden 
ze het ouderlijk huis moeten verlaten en intrekken bij hun man.  
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Mannen (G1 en G2) spelen vrijwel geen rol bij de zorg voor de bedlegerige oudere vrouw 
(G1). Hun rol is vooral om te ondersteunen, met name bij praktische zaken zoals boodschap-
pen doen en vervoer. Opvallend is dat de oudere partners (G1) vrijwel geen lichamelijke 
zorg geven aan de bedlegerige oudere (G1), terwijl dat wel gebruikelijk is. 
Bedlegerige vrouw Hacer (G1) heeft 7 kinderen (G2) (3 zonen en 4 dochters) en een man 
(G1). Alle zonen en 2 dochters zijn getrouwd38; deze wonen zelfstandig. De 2 ongetrouwde 
dochters (G2) wonen bij hun ouders; één van hen volgt een opleiding in een andere stad en is 
alleen in het weekend thuis. Tijdens het weekend neemt zij de zorg voor de oudere ouders 
(G1) van de andere ongetrouwde dochter (G2) over.  
 
Uit het gesprek met Hacer en haar man (G1) blijkt, dat zij beiden het liefst met een zoon en 
gelin (G2) zouden willen samenwonen. Zij willen dit echter niet dwingend opleggen: de 
zonen en hun vrouwen (G2) zouden hiervoor zelf moeten kiezen. De bedlegerige vrouw en 
de man (G1) richten zich nu met hun zorgbehoefte op de inwonende dochters (G2). Zij gaan 
er echter vanuit dat deze geen bakım meer zullen geven als zij gaan trouwen. De bedlegerige 
vrouw (G1), die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, heeft volgens de medisch-specialisten nog 
een toekomstperspectief van één of twee jaar. Behalve de bedlegerige vrouw (G1) zelf is 
iedereen hiervan op de hoogte. De man (G1) van de bedlegerige vrouw is hierdoor ook niet 
actief bezig met het organiseren van zorg op langere termijn.  
 
Uit de gesprekken met de kinderen (G2) blijkt, dat de zonen (G2) na hun huwelijk eerst een 
tijdje bij hun ouders (G1) hebben gewoond. Vanwege de krappe huisvestingssituatie bij hun 
ouders (G1) zijn zij allemaal verhuisd naar een eigen woning. Toen de moeder (G1) bedlege-
rig werd, verwachtte zij zorg van haar zonen (G2) en gelins (G2), maar geen van de zonen en 
hun vrouwen (G2) wil nog bij de ouders inwonen. Tussen de verschillende zonen (G2) en 
gelins (G2) bestaat een spanningsveld waarbij iedereen de noodzakelijke zorg voor de 
moeder als het ware 'doorgeeft'. Zij proberen daarbij een openlijke confrontatie te vermijden. 
Toch zijn zij allen zeer betrokken. In hoofdstuk 6 (pag.118 e.v.) is de zorg voor Hacer 
uitgebreid beschreven.  
 

Bedlegerige vrouw İpek (G1), die half verlamd is, heeft een getrouwde uitwonende zoon 
(G2), een thuiswonende 41-jarige ongetrouwde dochter (G2) en een man (G1). De dochter 
heeft alle zorg voor haar moeder op zich genomen.  

İpek (G1) heeft geen hoop meer op zorg van haar zoon en gelin (G2). Toen İpek nog samen-
woonde met haar zoon en gelin (G2), waren er voortdurend confrontaties met de gelin. De 

gelin (G2) was volgens İpek eigenwijs en niet loyaal aan haar schoonmoeder (G1). De zoon 
en gelin (G2) zijn daarom verhuisd naar een woning in dezelfde galerijflat. Om verdere 

confrontaties te vermijden, wenste İpek (G1) toen zij bedlegerig werd, geen zorg te vragen 
aan haar zoon en gelin (G2). Hierbij speelde ook de losbandige levensstijl van de zoon een 
rol: hij werk niet, komt 's nachts thuis en heeft volgens haar geen verantwoordelijkheids-

gevoel. İpek (G1) is wel tevreden met haar inwonende dochter (G2), die alles doet wat haar 
oudere moeder (G1) verlangt.  
Haar 41-jarige dochter Nezahat (G2) heeft er bewust voor gekozen om voor haar bedlegerige 
moeder (G1) te zorgen. Volgens Nezahat zorgen dochters in het algemeen beter voor hun 
ouders dan zonen. Zij beseft wel dat haar huwelijkskansen door deze stap erg klein zijn 

                                                      
38 2 zonen (G2) en 2 dochters (G2) zijn getrouwd met verwanten uit de familie. 
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geworden. Volgens de Turkse huwelijksnorm horen meisjes op hun 20ste jaar getrouwd te 
zijn.  
 
Opgenomen in verpleeghuis — Bedlegerige vrouw Seda is weduwe en heeft 2 zonen (G2) en 
1 dochter (G2). Zij zijn allemaal getrouwd en wonen zelfstandig.  
Vóór het overlijden van haar man woonden Seda en haar man (G1) samen met haar oudste 
zoon en gelin (G2). Na het overlijden van haar man (G1) ging de gezondheid van de oudere 
vrouw (G1) achteruit en ontstonden er spanningen met haar zoon en gelin (G2). Na een 
verblijf bij haar uitwonende zoon (G2) en uitwonende dochter (G2) concludeerde zij, dat zij 
door haar kinderen (G2) niet gewenst was. De volgende stap: een aangepaste woning voor 
ouderen. Hulp kreeg zij daar met name van haar uitwonende dochter (G2) en de gelin met 
wie zij voorheen samenwoonde. Toen Seda (G1) als gevolg van de ziekte van Parkinson niet 
langer in staat was zelfstandig te wonen, is zij opgenomen in het verpleeghuis, omdat zij haar 
kinderen (G2) niet tot last wilde zijn. Hierbij is zij geholpen door de kinderen (G2).  
De kinderen (G2) van Seda wilden niet worden geïnterviewd over de zorg voor hun moeder 
(G1). Uit telefonische gesprekken met beide zoons (G2) kwam naar voren, dat zij hierover 
niet wensten te praten en dat zij ook niet wilden, dat ik hun moeder (G1) nog zou 'lastigval-
len'. Binnen het sociale netwerk wordt over hen gesproken als 'slechte zonen, die hun moeder 
in de steek hebben gelaten'. 
 

9.4 Samenvatting en conclusie 
 
Alle 13 bedlegerige ouderen (G1) hebben vóór hun zorgafhankelijkheid ernaar gestreefd 
tijdens een eventuele bedlegerigheidsfase de normatief-ideale zorg te ontvangen. Ofwel: 
ervoor te zorgen dat een inwonende zoon en gelin dan de zorg voor hun (schoon)ouders op 
zich nemen. In 3 families – één familie met een bedlegerige man (G1) en twee families met 
een bedlegerige vrouw (G1) – zien de bedlegerige oudere ouders (G1) hun normatieve 
ideaalbeeld gerealiseerd. Welke oplossingen of alternatieven zijn er door de overige families 
ontwikkeld? Bij de alternatieven heb ik onderscheid gemaakt tussen next best-oplossingen 
binnen het normatieve kader en afwijkingen van het normatieve ideaalbeeld. Bij de behan-
delde families is bij 4 families sprake van een next best-oplossing en bij 6 families van een 
afwijking van de normatief-ideale zorg.  
 
Wat zijn de factoren, die van invloed zijn op het al dan niet kunnen realiseren van de zorg 
volgens het normatieve ideaalbeeld? 
 
De families die het normatieve ideaalbeeld hebben gerealiseerd, zijn met organiseren van 
de door hen gewenste zorgsituatie al vroeg begonnen door uithuwelijking van hun zonen 
binnen de familie of binnen het dorp waaruit de oudere ouders (G1) afkomstig zijn. Alle zorg 
aan de bedlegerige man (G1) en de twee oudere vrouwen (G1) wordt gegeven door de 
inwonende zoon en gelin (G2). Bij de bedlegerige man (G1) speelt ook de oudere partner 
(G1) nog een belangrijke rol.  
 
Als duidelijk werd dat door objectieve omstandigheden realisering van de normatief-ideale 
zorg niet tot de mogelijkheden behoort, zoeken de ouderen (G1) naar next best-oplossingen. 
Dit gebeurde al (ver) vóór de fase van zorgafhankelijkheid. Het betreft hier zorg die zo dicht 
mogelijk het normatieve ideaalbeeld nadert. De door de bedlegerige ouderen (G1) gekozen 
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next best-oplossingen zijn: a) hertrouwen na overlijden van de vrouw (G1); dit leidde echter 
tot disharmonie in de familie; b) adoptiepogingen vanwege kinderloosheid; deze zijn mis-
lukt, nu zorgt de eigen partner (G1); c) opname in verpleeghuis, omdat de enige zoon 
gehandicapt is en de dochter met een 'niet-Turk' is getrouwd (die geen zorg wil geven).  
 
Afwijkingen van de normatief-ideale zorg aan de bedlegerige ouders komen regelmatig 
voor. In al deze families geven de zonen (G2) en hun gelins (G2) geen traditionele zorg 
volgens het normatieve ideaalbeeld, namelijk door in te wonen bij de oudere ouders (G1). 
De volgende afwijkende zorgsituaties heb ik aangetroffen: een inwonende dochter (G2) zorgt 
voor de bedlegerige moeder (G1); de oudere partner (G1) is op haar eentje grotendeels 
verantwoordelijk voor de zorg van haar bedlegerige man (G1); de zorg vindt plaats in een 
verpleeghuis.  
 
Ook al geven zonen en gelins regelmatig geen bakım volgens het ideaalbeeld, vaak zijn zij 
wel (intensief) bij de zorg van hun oudere ouders betrokken (yardım). Bij de opname in een 
verpleeghuis werd door één familie naar de buitenwereld de suggestie gewekt dat dit  
medisch noodzakelijk was. Schaamtegevoelens en de verwachtingen van sociale omgeving 
waren op deze handelwijze van invloed.  
Nogal wat dochters (G2) vervullen een prominente rol bij de verzorging van de bedlegerige 
ouders (G1), met name de oudere moeders (G1), ondanks het feit dat hun oudere ouders (G1) 
dit niet als ideale zorg beschouwen. 
 


