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10 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN: 
TUSSEN IDEAAL EN PRAKTIJK  

 
In dit hoofdstuk vergelijk ik op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek het cultureel-
normatieve ideaalbeeld omtrent de zorgverlening voor Turkse ouderen en de concrete 
zorgpraktijk rond Turkse ouderen in Nederland tijdens verschillende fasen van zorgafhanke-
lijkheid. Leidraad hierbij is de probleemstelling van mijn onderzoek:  
 
 
 
 
 
Om de confrontatie van Turkse families met zorgafhankelijkheid van de oudste generatie te 
laten zien, heb ik drie fasen van zorgafhankelijkheid onderscheiden:  
 
• ouderen die nog geen zorg behoeven. De verschillende generaties binnen de onderzochte 

families hebben geen ervaring met zorgafhankelijkheid van ouderen (G1) in de familie; 
• ouderen die in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk zijn. De verschillende genera-

ties binnen de familie zijn inmiddels geconfronteerd met beginnende zorgafhankelijk-
heid van ouderen (G1) in de familie; 

• ouderen die bedlegerig zijn, ofwel: structureel afhankelijk van volledige verzorging door 
anderen. De verschillende generaties binnen de families zijn geconfronteerd met de 
zorgbehoeften die samenhangen met bedlegerigheid van ouderen (G1). 

 
Voor het traceren van (mogelijke) veranderingen in zorgopvattingen en zorgpraktijk van 
Turkse families in Nederland heb ik gekeken naar de gehechtheid aan normatieve ideaal-
beelden en de strategieën van ouders (G1) en (klein)kinderen (G2 en G3) om in de verschil-
lende fasen adequate zorg voor de zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen te realiseren.  
 
Door de combinatie van drie groepen oudere ouders (G1) – naar de mate van hun zorgafhan-
kelijkheid – en drie generaties (G1, G2 en G3) breng ik in kaart hoe het zorgproces van vóór 
zorgafhankelijkheid tot aan bedlegerigheid verloopt. Dit betekent dat ik de veranderingen in 
de opvattingen en praktijken bestudeer aan de hand van de evolutie in zorgopvattingen en 
zorgpraktijken bij de opeenvolgende generaties in het familieverband en conform de onder-
scheiden fasen van de ontwikkeling van zorgafhankelijkheid. In onderstaand schema is dit in 
beeld gebracht:  
 

Fasen in zorgafhankelijkheid van ouderen (G1) 

Nog geen 
zorgbehoeften  

Beginnende  
zorgafhankelijkheid  

Bedlegerigheid 

 
Familiegeneraties 

Opvattingen Opvattingen Praktijk Opvattingen Praktijk 

Ouderen (G1)      

Kinderen (G2)      

Kleinkinderen (G3)      

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

Eerst bespreek ik de ontwikkeling van het normatieve ideaalbeeld van zorgverlening (10.1). 
Daarna behandel ik next best-oplossingen binnen het normatieve kader (10.2).  
In 10.3 beschrijf ik de zorgpraktijk in de eerste fase van zorgafhankelijkheid en ga ik in op 
de ontwikkelingen in de zorgverwachtingen en zorgopvattingen van de oudere ouders (G1) 
en hun kinderen (G2). Daarna (10.4) bespreek ik de zorgpraktijk in de bedlegerigheidsfase 
van de oudere ouders (G1). Uiteraard rond ik het hoofdstuk af met conclusies (10.5).  

10.1 Normatieve ideaalbeeld van zorg voor ouderen  
De vraag hoe te zorgen voor ouderen, is onderdeel van een groter cultureel systeem met 
opvattingen over verwantschap, taakverdeling tussen mannen en vrouwen en gezagsverhou-
dingen binnen families. Binnen dit systeem is het normatieve ideaalbeeld van zorg voor 
Turkse ouderen: samenwonen van zorgafhankelijke ouderen met (liefst: oudste) zoon & 
gelin en door hen worden verzorgd.  
De eerste generatie migranten (G1) zijn in het land van herkomst opgegroeid binnen de 
grootfamilie: meerdere generaties via de mannelijke lijn wonen onder hetzelfde dak of op 
hetzelfde erf. Dat ideaal van familiezorg wilden deze oudere ouders (G1) ook in Nederland 
realiseren. De eerste generatie ouderen (G1) heeft niet alleen actief gewerkt aan de vorming 
van grootfamilies in Nederland, maar ook aan het tot standbrengen van etnische netwerken 
in bepaalde wijken. Dit alles mede met het oog op hun toekomstige zorgafhankelijkheid. Bij 
25 van de 30 families39 zijn zonen en hun gelin (G2) na hun huwelijk bij de (schoon)ouders 
(G1) ingetrokken, zodat – (lang) voordat sprake is van zorgafhankelijkheid – ook in Neder-
land meerdere generaties (enige tijd) onder één dak wonen. Ook wonen veel volwassen 
kinderen en andere verwanten in dezelfde wijk als de eerste generatie Turkse Nederlanders.  

Zorg voor eigen ouders door eerste generatie mannen (G1) 

Bij de komst van de eerste generatie mannen in Nederland hadden hun eigen ouders in 
Turkije nog geen zorg nodig. Toen hun verblijf in Nederland langer duurde dan verwacht en 
deze ouders (G0) zorgafhankelijk werden, waren de mannen (G1) genoodzaakt oplossingen 
te bedenken om zorg te kunnen geven: 

• De mannen lieten hun vrouw achter in Turkije om zorgtaken binnen de familie te kunnen 
uitvoeren tot het overlijden van de (schoon)ouders.  

• Een aantal mannen (G1) heeft zijn ouders naar Nederland gehaald om hier de ideale zorg 
te geven.  

• Door de meeste families is de zorg voor de ouders (G0) uitbesteed aan achtergebleven 
broers, ongetrouwde zussen of andere verwanten in Turkije. Deze verwanten werden 
door de mannen (G1) vanuit Nederland economisch ondersteund.  

• Als er geen verwanten waren om zorg te geven, werd iemand uit het dorp ingehuurd.  
 
De meeste oudere ouders (G1) hebben schuldgevoelens, omdat zij niet (helemaal) hebben 
kunnen voldoen aan hun zorgplicht. Zij hebben het gevoel gefaald te hebben ten opzichte 
van hun ouders, wat zij vaak niet emotioneel hebben verwerkt. De verwachtingen van de 
oudere ouders (G1) met betrekking tot het normatieve ideaalbeeld hebben hierdoor vaak al 
een eerste deuk opgelopen.  

                                                      
39 Daarvan waren in slechts 28 families één of meer zonen aanwezig, en daarmee de mogelijkheid een 
patriliaire extended family te vormen. 
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Zorgverwachtingen oudere ouders (G1) van hun kinderen (G2) 

Alle ouderen van de eerste generatie (G1) zeggen dat zij – wanneer zij zorgafhankelijk 
worden – het cultureel-normatieve zorgideaal gerealiseerd willen zien. Om dit ideaal te 
kunnen realiseren, is het krijgen van zonen belangrijk. Ook is het belangrijk dat de oudste 
zoon trouwt met een vrouw die bij de verwachtingen van de ouders en de familie past (de 
ideale schoondochter) en daarom ook wil samenwonen met de oudere ouders (G1).  
Om de normatieve ideale zorg te realiseren, moet de zoon trouwen. Zodra de eerste zoon de 
huwbare leeftijd heeft bereikt, wordt door de ouders gezocht naar een geschikte huwelijks-
partner. Uit mijn onderzoek blijkt dat de eerste generatie ouders (G1) de voorkeur heeft voor 
een huwelijkspartner voor de zoon vanuit de familie, het liefst een neef-nicht huwelijk40.  
De helft van de kinderen (G2) van de eerste generatie mannen is getrouwd met een verwant: 
een neef, een nicht of een ver familielid. De andere helft van de kinderen (G2) is getrouwd 
met personen uit het netwerk van de ouders of uit de regio in Turkije waar de ouders  
vandaan kwamen (meestal een partner uit het dorp van de ouders).  
 
Opvallend is dat in de onderzoeksgroep van 30 families41 de neef-nichthuwelijken bij de 
kinderen (G2) van de eerste generatie ouderen zijn toegenomen in vergelijking met de 
generatie van de ouders zelf (G1). Hier speelt de migratiesituatie een belangrijke rol. De 
eerste generatie mannen en vrouwen wilden niet alleen arme familieleden in Turkije in 
economisch opzicht ondersteunen, maar hebben ook geprobeerd meer zekerheid te realiseren 
ten aanzien van de eigen toekomstige zorg in de zorgafhankelijkheidsfase. Een nichtje als 
schoondochter moet die zekerheid bieden. De oudere ouders (G1) verwachten dat een nichtje 
zich goed kan aanpassen aan de familie en in staat én bereid zal zijn om ideale zorg te geven. 
Indien er geen geschikte partner is binnen de familie, wordt gezocht naar een huwelijkspart-
ner uit de streek in Turkije waar men vandaan komt. Enkele ouderen (G1) die ontevreden 
waren met de schoondochter van buiten de familie, hebben hun zoon laten scheiden en zijn 
opnieuw op zoek gegaan naar de ideale gelin. Huwelijken van zoons met iemand uit een 
ander etnische groepering zijn ongewenst, omdat van deze gelin geen zorg wordt verwacht.  

Welke zorg willen kinderen (G2 en G3) geven aan oudere ouders (G1)? 

Bijna alle geïnterviewde kinderen (G2 en G3) (zonen, (schoon)dochter(s), schoonzoons en 
kleinkinderen) geven aan in de zorgafhankelijkheidsfase bakım dan wel yardım te willen 
geven aan hun (schoon/groot)ouders (G1). De zonen en schoondochters (G2) zien het als hun 
plicht bij zorgafhankelijkheid voor hun (schoon)ouders te zorgen.  
 
De dochters (G2) zien – in tegenspraak met de traditie – ook een taak voor henzelf bij de 
zorg voor hun oudere ouders (G1). In de praktijk doen de dochters vóór de zorgafhankelijk-
heidfase meer voor hun ouders dan hun broers. Ze vinden het jammer dat ouders niet inzien 
dat dochters meer en betere zorg kunnen bieden dan zonen. Veel dochters geven aan in 
principe zorg (yardım of bakım) te willen geven aan hun ouders bij zorgafhankelijkheid.  
 
Zowel inwonende als uitwonende kinderen (G2 en G3) doen al vóór de zorgafhankelijk-
heidsfase veel voor hun ouders: administratieve werkzaamheden, tolken, vervoer en zorg-
taken (boodschappen en huishoudelijke zorg).  

                                                      
40 Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.8.2.  
41 De onderzoeksgroep kan niet als representatief worden gezien voor de totale populatie van Turken 
in Nederland.  
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Verwachtingen van zorg door professionele zorginstellingen 

Oudere ouders (G1) maken onderscheid tussen zorg om medische redenen, zoals door 
huisarts en ziekenhuis, en zorg door verzorgingshuizen. Het ontvangen van zorg vanwege 
medische redenen wordt gezien als noodzaak en geaccepteerd. Instellingen zoals verzor-
gingshuizen worden niet geaccepteerd als goede voorziening voor het aanbieden van zorg 
voor ouderen. Deze instellingen zijn volgens hen bedoeld voor 'mensen zonder hoop', 
bijvoorbeeld ouderen die geen kinderen hebben of alleen kinderen die niet voor hen willen 
zorgen. Over het algemeen zijn de ouderen (G1) slechts zeer beperkt geïnformeerd over 
zorginstellingen.  
Net als de eerste generatie ouderen (G1) hebben ook hun kinderen (G2) in de fase vóór 
zorgafhankelijkheid weinig kennis van zorginstellingen. Ze maken onderscheid op basis van 
de plek waar de zorg wordt gegeven: thuis of in een instelling. De helft van de kinderen staat 
positief tegenover professionele zorg voor hun ouders (G1) in het eigen huis, ofwel thuis-
zorg. Het gevoel van veiligheid in de eigen omgeving en de (medische) deskundigheid van 
professionals spelen hierbij een belangrijke rol.  
Er zijn verschillen tussen de kinderen (G2) in acceptatie van thuiszorg. Schoondochters, die 
meestal met de uitvoering van de zorg zijn belast, staan veel positiever tegenover thuiszorg 
dan zonen en dochters. Zij verwachten dat in de zorgafhankelijkheidsfase de zwaarte van de 
zorgtaken zal toenemen en dat zij deze zullen moeten uitvoeren. Thuiszorg is hierbij een 
goede aanvullende hulp. De andere kinderen, vooral zonen, willen geen gebruik maken van 
thuiszorg in de zorgafhankelijkheidsfase. De zonen (G2) vinden dat zorgen voor de ouders 
een plicht is van de kinderen. Verzorging van de ouders buiten het eigen huis, zoals opname 
in een verzorgingshuis, is voor de meeste kinderen (G2) onacceptabel.  
 

10.2 Next best-oplossingen binnen normatieve kader 
 
Als een echtpaar geen kinderen kan krijgen of geen zonen heeft, wordt het paar gedwongen 
een keuze te maken die afwijkt van het normatieve ideaalbeeld. Onder dit soort omstandig-
heden laat het normatieve kader ruimte voor next best-oplossingen.  
Bij onvruchtbaarheid zijn verschillende oplossingen mogelijk. Adoptie van een kind is 
volgens het cultureel-normatieve kader acceptabel zowel bij onvruchtbaarheid van de man 
als van de vrouw. Bij onvruchtbaarheid van de vrouw mag ook een tweede vrouw worden 
gezocht. Bij één familie in mijn onderzoek is een tweede vrouw uit Turkije ingeschakeld, die 
na het baren van haar kind zonder dit kind naar Turkije is teruggestuurd. Deze aanpak is bij 
onvruchtbaarheid van de man niet acceptabel.  
 
Als er geen zonen zijn, kan de zoon niet verantwoordelijk worden gesteld voor de zorg. Dat 
geldt ook voor een gehandicapte zoon. In deze situatie is er een traditionele next best-
oplossing voorhanden, namelijk de iç güvey: een schoonzoon die met de dochter bij de 
schoonouders intrekt. Deze next best-oplossing leidt echter vaak tot spanningen binnen de 
familie, omdat de schoonvader moeite heeft zijn schoonzoon in de rol van 'verantwoordelijke 
voor de zorgpraktijk' te accepteren: een positie die de schoonzoon meer zeggenschap geeft 
dan hij anders binnen de familieverhoudingen zou hebben gehad. De schoonzoon komt in 
een lastige positie, omdat zijn handelwijze (intrekken bij zijn schoonouders) afwijkt van de 
traditionele familieverhoudingen.  
Voor pendelende oudere ouders (G1) zonder zonen in Nederland wordt van eventuele zonen 
in Turkije zorg verwacht zodra de oudere ouders (G1) in Turkije zijn.  
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Wanneer de mannen van de eerste generatie (G1) geen partner hebben vanwege overlijden of 
scheiding, willen zij over het algemeen meteen hertrouwen. De mannen zien hertrouwen als 
een manier om de traditionele partnerzorg te garanderen tijdens (maar ook vóór) de zorgaf-
hankelijkheidsfase. Vier mannen uit onderhavig onderzoek (G1) zijn vanuit deze overweging 
hertrouwd. In tegenstelling tot de mannen vinden vrouwen (G1) hertrouwen bij overlijden 
van hun partner of na echtscheiding geen 'passende' oplossing. Veel vrouwen verwachten te 
kunnen intrekken bij één van de kinderen (G2). 

10.3 Zorgpraktijk in eerste zorgafhankelijkheidsfase 
 
Van de 30 families hebben er 25 ervaring met zorgafhankelijkheid van oudere ouders (G1). 
In 16 families ging het hierbij om een oudere man; bij 9 families om een oudere vrouw.  
Van alle mogelijke zorgpartijen zijn er volgens de 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 de zorg. De overigen zijn volgens de traditie niet 'hoofdver-
antwoordelijk' en bezetten daarin dus een afwijkende positie – al dan niet in een next best-
oplossing – indien zij wél het leeuwendeel van de zorg op zich nemen. De vier posities zijn: 

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, en combinaties hiervan. 

Zorgpraktijk en cultureel-normatieve ideaalbeeld  

Uit het onderzoek blijkt dat bij een (grote) minderheid van de families (10 van de 23 families 
met gezonde volwassen zonen) de zorg in de zorgafhankelijkheidsfase geheel is gegeven 
volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld: bakım door inwonende zoon en gelin, aange-
vuld met bakım door de eigen partner. In de overige families ontvingen de meeste zorgaf-
hankelijke ouderen hoofdzakelijk partnerzorg. Het maakt verschil of de man (G1) of de 
vrouw (G1) zorgafhankelijk is. De families waarin de zorg in de praktijk grotendeels buiten 
het cultureel-normatieve kader valt, proberen het normatieve ideaalbeeld alsnog te realiseren 
of te kiezen voor een next best-oplossing die zo dicht mogelijk ligt bij hun cultureel-
normatieve kader. 
 
Zorg voor zorgafhankelijke mannen (G1)  

Bij zorgafhankelijkheid van de mannen (G1) wordt (groten)deels zorg gegeven volgens het 
cultureel-normatieve kader, wat in de praktijk inhoudt dat de zorgtaken voor de zorgafhanke-
lijke man worden uitgevoerd door (1) de gelin (G2) en/of (2) de partner (G1).  
Van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) wonen in deze fase 7 mannen (G1) samen met 
zoon, gelin en eventuele kleinkinderen. Twee van deze 7 oudere mannen (G1) zijn weduw-
naar. Deze 7 mannen zijn tevreden over de zorg van hun zoon en gelin, omdat deze zorg 
geheel voldoet aan het cultureel-normatieve ideaalbeeld. Belangrijk detail: bij deze inwo-
nende zonen en hun gelins is in bijna alle gevallen sprake van een neef-nichthuwelijk. 
 
De overige 9 zorgafhankelijke mannen (G1) wonen samen met hun vrouw (G1) en ontvan-
gen hoofdzakelijk van haar zorg. Binnen het cultureel-normatieve kader wordt bakım door de 
partner als 'vanzelfsprekend' beschouwd. Over deze zorg zijn zij dan ook tevreden. Toch 
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ervaren de oudere mannen (G1) hun zorgsituatie als negatief. De ouderen (G1) hadden 
gehoopt dat hun zoons en gelins (G2) bij hen zouden inwonen en aan hen bakım zouden 
geven. Het gescheiden wonen van ouders (G1) en kinderen (G2) is vaak ontstaan na een 
langdurig proces met conflicten tussen oudere ouders en hun kinderen. Volgens enkele 
zorgafhankelijke ouderen en hun partner (G1) zijn de kinderen (G2) verhuisd vanwege 
verschillen van mening over de te geven zorg en de te krappe woonruimte voor het drukke 
gezinsleven van een driegeneratiegezin. Sommige uitwonende gelins geven nog steeds veel 
hulp (yardım), maar dat verzacht de pijn niet. Een aantal oudere mannen (G1) is nog steeds 
bezig voorwaarden te scheppen voor de realisering van de ideale zorg voor nu en in de 
toekomst. Bijvoorbeeld door een zoon die een relatie heeft met een gelin of Nederlandse 
vriendin die niet wil zorgen dan wel 'slechte zorg' geeft, ertoe te bewegen te hertrouwen.  
Als next best-oplossing binnen het normatieve kader zijn twee zorgafhankelijke mannen 
(G1) na het overlijden van hun vrouw hertrouwd.  
 
Zorg voor zorgafhankelijke vrouwen (G1) 

Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben 5 vrouwen een partner. De overige vrou-
wen zijn weduwe of gescheiden en willen niet hertrouwen, dit in tegenstelling tot mannen 
van wie de vrouw is overleden.  
3 zorgafhankelijke vrouwen ontvangen normatief-ideale zorg van hun inwonende gelin en 
zoon. Zij zijn tevreden en hopen dat deze zorg wordt gecontinueerd bij bedlegerigheid.  
5 van de 6 overige zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben uitwonende zonen (G2). Deze 
vrouwen (G1) zijn ontevreden: ze hadden gehoopt samen te wonen met een zoon en gelin, 
hun cultureel-normatieve ideaal is niet gerealiseerd. 3 van deze 6 zorgen hoofdzakelijk voor 
zichzelf. Nu kunnen zij zich, met hulp, nog net redden, maar zij maken zich zorgen over de 
toekomst, als hun gezondheid verslechtert en zij geen bakım van zoon en gelin ontvangen.  
Voor de overige 3 zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) wordt gezorgd door een inwonen-
de dochter (G2). Deze inwonende dochters (G2) hebben hun huwelijk uitgesteld, omdat hun 
oudere ouders (G1) de iç güvey geen passende next best-oplossing vinden (in 2 families zijn 
er zonen die zouden kunnen zorgen). De oudere ouders (G1) hopen dat hun dochters zullen 
trouwen, zij zien hen niet graag als 'achterblijvers'. Maar wie zal dan in de bedlegerigheids-
fase voor hen zorgen als de dochter trouwt en het huis verlaat? Als het traditionele patroon 
wegvalt, heb je geen andere keus dan terug te vallen op de meest intieme relatie die je hebt: 
dat blijkt de moeder-dochterrelatie te zijn. En dus accepteren de oudere ouders (G1) noodge-
dwongen de keuze van hun dochters (G2). 
 
Next best-oplossing: wel of niet binnen normatieve kader? 

Het uitstellen door dochters van hun huwelijk in het kader van de zorg voor zorgafhankelijke 
ouders is, als er geen zonen zijn, een next best-oplossing binnen het normatieve kader vanuit 
het oogpunt van de zorg voor ouderen. De keuze 'zorg door ongehuwde dochter' staat echter 
haaks op de normatieve opvattingen over verwantschapssystemen en de dááraan gekoppelde 
ideaalbeelden, die voorschrijven dat meisjes vroeg moeten trouwen, omdat van uitstel vaak 
afstel komt. Als er zonen zijn die zouden kunnen zorgen, dan beschouw ik het zorgen door 
ongehuwde inwonende dochters als een oplossing buiten het cultureel-normatieve kader.  

Zorgverwachtingen van oudere vrouwen (G1) 

Sommige oudere vrouwen (G1) weten inmiddels dat in de toekomst de zorg voor hun man 
(G1) dan wel henzelf (G1) door hun zoon en gelin (G2) waarschijnlijk niet haalbaar is. Voor 
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een flink deel van de oudere vrouwen (G1) geldt, dat zij andere verwachtingen hadden 
vóórdat hun partner of zijzelf zorgafhankelijk werden.  
In afwijking van het cultureel-normatieve ideaal verwachten sommige vrouwen (G1) veel 
hulp (yardım) te krijgen van hun dochters, ook als zij zonen en gelins hebben. Volgens deze 
vrouwen (G1) zijn dochters in Nederland beter in staat hun ouders te helpen dan zonen. De 
relatie tussen moeder en dochter is hechter geworden in Nederland. De meisjes zijn hier 
'machtiger': ze hebben meestal een baan en kunnen daardoor in principe zelf bepalen waar zij 
willen wonen en hoe zij hun leven willen inrichten. Dit levert wel een spanningsveld op. 
Aan de ene kant zeggen moeders (G1) dat ze hun dochters (G2) hebben opgevoed voor 'die 
andere familie'. Anderzijds komen dochters (G2) bij hun moeders prominent naar voren als 
zorggeefsters. In principe verwachten de oudere vrouwen (G1) bij zorgafhankelijkheid bakım 
van hun zoon en schoondochter (G2). Als de gelin niet (meer) loyaal is aan de schoonmoe-
der, wordt soms expliciet een beroep gedaan op dochters (G2). Maar ook als de gelin zich 
wel aan de traditionele zorgplicht houden, komen dochters nadrukkelijker in beeld.  

Professionele zorg bij toekomstige bedlegerigheid  

Drie echtparen (G1) met uitwonende zonen willen – in afwijking van het cultureel-
normatieve ideaal – niet alleen afhankelijk zijn van hun kinderen (G2) en geven om deze 
reden aan (eventueel ook) verzorgd te willen worden in professionele instellingen als zij 
bedlegerig zouden worden. Opvallend hierbij is dat het gaat om ouderen die zelf niet de 
ideale zorg hebben kunnen leveren aan hun ouders (G0). Voor hen betekenen de zorginstel-
lingen een 'zorggarantie'. Voor de overige ouderen (G1) blijft een zorginstelling een nood-
oplossing die buiten het cultureel-normatieve kader valt en daarmee 'afkeurenswaard'.  
Tegenover thuiszorg bij bedlegerigheid staat het merendeel van de ouderen (G1) minder 
afwijzend. Zij accepteren het als een vorm van 'noodhulp' die hen in staat stelt thuis te 
blijven wonen als de zorg voor de kinderen (G2) te zwaar wordt.  
 
De helft van de schoondochters en dochters (G2) vindt opname in een verzorgingshuis een 
alternatief bij zware zorg voor oudere ouders (G1). Ook volgens drie van de vier geïnter-
viewde schoonzoons (G2) dienen hun schoonouders, wanneer er geen zonen zijn die bij 
bedlegerigheid willen zorgen, te worden opgenomen in een verzorgingshuis.  
 

10.4 Zorgpraktijk bij bedlegerigheid ouderen (G1) 
 
Bedlegerigheid verwijst naar structurele zorgafhankelijkheid van anderen voor de verrichting 
van zorgtaken als huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. Kan bij lichte 
zorgafhankelijkheid er nog van worden uitgegaan dat bakım door de gezonde partner vol-
doende verzorging biedt, bij bedlegerigheid is de verzorging vaak dermate intensief dat de 
noodzaak van inwoning door zorgende kinderen heel sterk wordt gevoeld.  
 
In 13 van de 30 families is sprake van een bedlegerige oudere, van wie 8 mannen (G1) en 
5 vrouwen (G1). De bedlegerige ouderen en hun partners (G1) hebben vóór hun zorgafhan-
kelijkheid getracht bij bedlegerigheid de normatief-ideale zorg te ontvangen. Ofwel: ze 
hebben geprobeerd een situatie te creëren waarbij een inwonende zoon en gelin voor hen 
zullen zorgen. Zijn zij daarin geslaagd? Ik zocht het antwoord op de volgende vragen: 
• Hoeveel ouderen ontvangen zorg volgens het normatieve ideaalbeeld in de  

bedlegerigheidfase? Welke strategieën hebben zij hiertoe gehanteerd? 
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• Welke next best-oplossingen binnen het normatieve kader hebben sommige ouderen 
(G1) tijdens/met het oog op deze fase gekozen?  

• In hoeverre is bij bedlegerigheid van ouderen (G1) sprake van zorgpraktijken die buiten 

het cultureel-normatieve kader vallen? 

Zorg volgens normatieve ideaalbeeld 

In 3 van de 13 bedlegerige families is zorg gerealiseerd volgens het normatieve ideaalbeeld: 
bakım door een inwonende zoon en gelin.  
De drie ouderen – 1 bedlegerige man en 2 bedlegerige vrouwen (G1) – hebben samen met 
hun partner in een eerdere fase hun zonen doelbewust uitgehuwelijkt aan nichtjes of aan 
iemand uit het Turkse geboortedorp. Ze wonen bovendien dicht bij hun andere kinderen en 
verwanten, namelijk in een wijk met een sterk Turks sociaal netwerk. De ouderen (G1) 
krijgen regelmatig bezoek van Turkse kennissen en buren en waarderen de emotionele 
ondersteuning die zij van hen ontvangen.  

Next best-oplossingen binnen normatieve kader 

Door objectieve omstandigheden gedwongen (zoals kinderloosheid of overlijden van de 
partner) hebben 4 ouderen (G1) gezocht naar next best-oplossingen voor het realiseren van 
de zorg zo dicht mogelijk bij het normatieve ideaalbeeld. Zoals: partnerzorg na mislukte 
adoptie van een kind vanwege kinderloosheid; partnerzorg omdat gehandicapte zoon niet kan 
zorgen, gevolgd door opname in een verpleeghuis; hertrouwen na overlijden van de partner.   

Zorg die afwijkt van cultureel-normatieve ideaalbeeld 

In 6 van de 13 families met bedlegerige ouderen, van wie 3 vrouwen (G1) en 3 mannen (G1), 
is sprake van een afwijking van de normatief-ideale zorg bij bedlegerigheid. Ondanks de 
theoretische mogelijkheid – er waren getrouwde zonen die (eerst) samenwoonden met de 
ouders (G1) – is deze cultureel-normatieve (ideale) zorg niet gerealiseerd.  
 
Familie-oplossingen buiten normatieve kader 

Bij 2 bedlegerige mannen (G1) wordt de zorg hoofdzakelijk gegeven door hun vrouw (G1). 
Hoewel bakım door de oudere partner valt binnen het cultureel-normatieve kader, wordt deze 
zorg nadrukkelijk niet als 'ideaal' beleefd. Beide mannen (G1) hebben zoons, die zij hebben 
uitgehuwelijkt aan een vrouw uit het eigen sociaal-etnische netwerk. De ene bedlegerige man 
(G1) heeft jarenlang zorg gehad van zijn zoon/gelin. Toen zijn vrouw (G1) ook zorgafhanke-
lijk werd, zijn zoon en gelin (G2) stiekem verhuisd, omdat de zorg voor de gelin te zwaar 
werd. De zorgafhankelijke vrouw (G1) wordt bij de zorg voor haar bedlegerige man (G1) nu 
geholpen door uitwonende dochters (G2). De andere bedlegerige man (G1) is er vanaf het 
begin niet in geslaagd om samenwonen met zijn uitgehuwelijkte zoon en gelin (G2) te 
realiseren. Deze zoon en gelin geven wel yardım.  
Partnerzorg als enige bakım in de bedlegerigheidsfase bij 'beschikbaarheid' van zonen, noem 
ik een oplossing buiten het cultureel normatieve ideaal beeld, aangezien het gehele systeem 
van zorg er nu juist op is gericht om een dergelijke zware belasting van de partner te voor-
kómen. 
 
2 bedlegerige vrouwen (G1) worden verzorgd door inwonende dochters (G2) (zie 10.3, 
pag. 213). De dochters (G2) hebben inmiddels besloten om tot het overlijden van hun 
moeder de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich te nemen. De zonen en gelins (G2) die 
bij het begin van de zorgafhankelijkheidsfase van hun (schoon)ouders (G1) zijn verhuisd, 
laten door non-verbaal gedrag zien dat zij nog steeds geen bakım willen geven.  
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Beide bedlegerige vrouwen (G1) hebben het aanbod van een aangepaste seniorenwoning 
afgewezen. Deze seniorenwoningen zijn zó klein dat er geen plek is voor hun inwonende 
dochters. Bovendien zou de verhuizing het verlies van hun sociale netwerk hebben betekend.  
Ook deze zorg door inwonende ongehuwde dochters noem ik een oplossing buiten het 

normatieve kader. 
 
Professionele zorg: verpleeghuis 

2 bedlegerige ouderen (G1) – een man en een vrouw – zijn opgenomen in een verpleeghuis. 
De kinderen (G2) waren niet bereid om (voldoende) zorg te geven aan hun bedlegerige vader 
(G1) of moeder (G1). Bij de bedlegerige man (G1) verklaart de familie aan de buitenwereld 
vanwege schaamte dat de man is opgenomen 'vanwege medische redenen', een geaccepteer-
de vorm van zorg binnen de Turkse gemeenschap. Over de opname in het verpleeghuis van 
de bedlegerige vrouw (G1) wordt binnen het sociale netwerk veel geroddeld. Besproken 
wordt dat de zonen (G2) niet voor hun moeder willen zorgen.  
 

10.5 Conclusies 

Versterkte inzet op cultureel-normatieve ideaalbeeld zorg bij Turkse migranten 

Hoewel vóór de zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) de zorgverwachtingen van 
hen en hun kinderen (G2) nog goeddeels overeenstemden met het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld, bestond bij de eerste generatie migranten (G1) twijfel aan de haalbaarheid 
hiervan, met name als het hen – als gevolg van hun migratie – niet was gelukt de zorg voor 
hun eigen ouders (G0) in overeenstemming te brengen met het cultureel-normatieve zorg-
ideaal. De migratiesituatie gaf hun wel een extra impuls om na te denken over hoe zij voor 
zichzelf de zorg op hun oude dag zouden kunnen realiseren. Al heel lang vóór hun feitelijke 
zorgafhankelijkheid waren de ouderen (G1) daarom bezig met het creëren van voorwaarden 
voor de zorg op hun oude dag overeenkomstig dit cultureel-normatieve ideaal. 
 
Het arrangeren van de huwelijken van hun kinderen (G2) zagen de ouderen (G1) als een 
belangrijke voorwaarde voor het continueren van het cultureel-normatieve zorgsysteem. 
De gelin moest bij voorkeur afkomstig zijn uit het patriarchaal-hiërarchische verwantschaps-
systeem. Ook besteedden zij bij de opvoeding van de kinderen (G2) extra veel aandacht aan 
de traditionele arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, de zorgopvattingen van de 
oudere ouders en het voordeel van neef-nichthuwelijken. Tot slot werkten zij hard om in 
materieel opzicht in hun kinderen te kunnen investeren (erfenis in ruil voor zorg).  
 
Bij mijn onderzoek naar de zorgopvattingen en zorgverwachtingen in de fase vóór zorgaf-
hankelijkheid heb ik weinig verschil aangetroffen in opvattingen en verwachtingen tussen 
oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2). Het traditionele ideaalbeeld van zorg voor oude-
ren was bij beiden het vertrekpunt. Om het cultureel-normatieve ideaalbeeld te realiseren, 
blijken de oudere ouders (G1) zoals hierboven geschetst allerlei strategieën te hebben 
gehanteerd, met name het arrangeren van neef-nichthuwelijken. In eerste instantie vaak met 
succes, zoals blijkt uit het vormen van grootfamilies. Anderen zijn door omstandigheden 
(kinderloosheid, geen zonen, verlies van partner) bij voorbaat al op zoek gegaan naar 
next best-oplossingen binnen het normatieve kader, zoals adoptie, samenwonen met een 
iç güvey, pendelen, hertrouwen. Deze next best-oplossingen zijn door een aantal oudere 
ouders (G1) gerealiseerd.  
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Concrete zorgsituatie Turkse ouderen in Nederland 

Tijdens de fase van zorgafhankelijkheid kennen 10 van de 25 families (i.e.: 23 met gezonde 
zonen) met een zorgafhankelijke oudere (G1) een zorgsituatie die geheel overeenkomt met 
het cultureel-normatieve ideaal, namelijk zorg door een inwonende zoon en gelin42.  
Bij zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) groeit de complexiteit van de familiezorg 
en de taakverdeling tussen de kinderen. De meest traditionele vorm van bakım (namelijk 
door zoon en gelin) neemt af, de afhankelijkheid van de oudere (G1) van partnerzorg neemt 
toe en meer familieleden raken betrokken bij het geven van yardım. Ook wordt in een aantal 
situaties een beroep gedaan op buren en zelfs professionele zorg. De druk om next best-

oplossingen te realiseren die in hun vorm weliswaar 'traditioneel' zijn maar tegelijkertijd 'niet 
nodig zouden moeten zijn', neemt in deze fase eveneens toe. Dergelijke afwijkende zorgop-
lossingen komen nu vaker in beeld, zoals zorg door inwonende en uitwonende dochters en 
een enkele keer inschakeling van de thuiszorg.  
 
De gesignaleerde ontwikkelingen tijdens beginnende zorgafhankelijkheid zetten zich als 
gevolg van de verzwaring van de zorg versterkt door in de bedlegerigheidsfase. Nu worden 
nog slechts 3 van de 13 bedlegerige ouderen (G1) door een inwonende zoon en gelin ver-
zorgd. Twee bedlegerige mannen (G1) zonder kinderen/zonen hebben een beroep gedaan op 
partnerzorg en zorg door het verpleeghuis. Gezien hun objectieve omstandigheden valt deze 
zorg in hun geval binnen het cultureel-normatieve kader. 
De overige 8 bedlegerige ouderen (G1) hebben zoons en gelins die zouden kunnen zorgen, 
maar de zorg die zij ontvangen, wijkt toch af van dit cultureel-normatieve ideaal. De geko-
zen oplossingen zijn dezelfde oplossingen die voorhanden zijn als door objectieve omstan-
digheden geen zonen kunnen zorgen. De ouderen vallen geheel terug op partnerzorg (4), 
hoewel dit eigenlijk te zwaar is voor hun echtgenote (G1), of worden verzorgd door inwo-
nende ongehuwde dochters (2). In uiterste noodzaak zorgt het verpleeghuis (2).  

Discrepantie zorgverwachting en zorgpraktijk 

Het cultureel-normatieve ideaalbeeld van de zorg voor ouderen was zoals gezegd in de 
zorgverwachtingen en -opvattingen van de oudere ouders (G1) en de kinderen (G2) vóór 
zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) gemeengoed. Gewijzigde familiepatronen, 
veranderde arbeidsomstandigheden en de toenemende zorgafhankelijkheid van de oudere 
ouders (G1) zijn van invloed op de verdere ontwikkeling van de zorgopvattingen van oudere 
ouders (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3). De grootfamilies ontwikkelden zich 
steeds meer in de richting van kerngezinnen. Wel hebben de meeste oudere ouders (G1) nog 
altijd (klein)kinderen (G2 en G3) in de fysieke nabijheid wonen.  
 
De behoefte aan privacy (eigen woonruimte) bij de kinderen (G2) en hun onvermogen om – 
naast de zorg voor het eigen gezin en de eigen baan – aan de oudere ouders (G1) zorg met 
een steeds grotere zorgzwaarte te blijven geven, leidt tot een bijstelling van zorgopvattingen 
en zorgverwachtingen. Dit geldt nog het minst voor de oudere mannen (G1) en de zonen 
(G2). De openheid bij vrouwen voor andere zorgoplossingen, zowel binnen als buiten het 
cultureel-normatieve ideaal, is groter. Als uitvoerders van de familiezorg wordt door hen de 
urgentie en de noodzaak van alternatieven veel sterker ervaren. Desondanks speelt bij de 
zorg voor de meeste oudere ouders (G1) de familie nog altijd een centrale rol. In eerste 

                                                      
42 Van de oorspronkelijke 25 grootfamilies in Nederland (op 28 families met gezonde, huwbare zonen, 
ofwel 89%) zijn er nu nog 10 (op 23 families, ofwel 43,5%) over. 
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instantie worden oplossingen gezocht binnen de eigen woning en woonomgeving van de 
oudere ouders (G1). Door inschakeling van in- en uitwonende dochters en schoondochters, 
buren en thuiszorg wordt getracht de familiezorg in goede banen te leiden. Met name binnen 
de zorgverwachtingen van de schoondochters krijgt de thuiszorg een steeds belangrijkere 
plaats. In de zorgpraktijk van de onderzochte families werd de thuiszorg echter nog zelden 
ingeschakeld. 
Wat ongewijzigd blijkt, is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van 
huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. Zowel de oudere ouders als hun 
kinderen voelen de druk die uitgaat van de sociale controle door de Turkse gemeenschap om 
de zorg overeenkomstig dit cultureel-normatieve ideaal in stand te houden. 

Familierelaties onder druk 

De veranderingen in de vormgeving van de zorgpraktijk beïnvloeden de relatie tussen oudere 
ouders (G1) en hun kinderen (G2) en tussen de kinderen onderling. Hoewel tussen ouders en 
kinderen over de zorgpraktijk niet direct wordt gecommuniceerd, wordt door beiden wel op 
de toenemende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders geanticipeerd, met name als 
duidelijk is dat de zorg niet volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld kan/zal worden 
gerealiseerd. Vaak leiden deze 'alternatieve zorgpraktijken' tot veel problemen.  
Oudere ouders, die ontevreden zijn als hun zoon/gelin geen bakim willen geven. Dit speelt 
vooral als de gelin een nicht is. Problemen tussen broers bij de taakverdeling van de zorg 
voor hun ouders. Veel zorg gevende in- en uitwonende dochters, die in de praktijk veel meer 
doen dan hun broers, maar door hun ouders niet als zorggever worden gezien en teleurge-
steld zijn over hun ouders. Om deze zorg te realiseren, hebben sommige dochters zelfs hun 
huwelijk(svorming) uitgesteld.  
De geschetste conflicten en confrontaties binnen de familie vinden over het algemeen in het 
verborgene plaats. Zo zijn er inwonende zonen en gelins die tijdens het verblijf van de 
oudere ouders (G1) in Turkije 'stiekem' verhuizen.  
 
Wel komt duidelijk uit mijn onderzoek naar voren, dat de relaties tussen moeders en volwas-
sen dochters in Nederland veel intenser zijn dan gebruikelijk was in Turkije, en dat bij 
sommige oudere vrouwen (G1) in hun zorgverwachtingen de dochters in beeld zijn.  

Invloed sociaal-culturele veranderingen op zorgopvattingen kinderen (G2) 

Tijdens de opvoeding hebben de kinderen de zorgcultuur van hun ouders geïnternaliseerd. 
In de zorgpraktijk speelt dit nog altijd een belangrijke rol. De migratie naar Nederland heeft 
echter geleid tot een veranderde sociaal-culturele en economische positie van zowel oudere 
ouders (G1) als hun kinderen (G2 en G3). Mannen en vrouwen hebben in de samenleving 
een economische positie die geen direct onderdeel is van de patrilineaire extended family. 
Ouderen ontvangen (deels) AOW en/of pensioen. Hun zonen én (schoon)dochters zijn in 
staat zich een inkomen te verwerven onafhankelijk van het beroep van hun ouders. De 
machtsverhoudingen tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen zijn hierdoor veran-
derd. Kinderen zijn financieel onafhankelijk van hun ouders. De grootfamilie heeft haar 
legitimatie van economische noodzaak verloren en kan, indien gewenst, worden opgedeeld 
in een aantal kerngezinnen met eigen inkomsten. Bij toenemende zorgafhankelijkheid van de 
oudere ouders (G1) wordt hun zorgbelang door de kinderen (G2), met name de gelin, steeds 
vaker afgewogen tegen het belang van het eigen gezin (G2) en de eigen baan. Het traditio-
nele zorgpatroon staat door deze ontwikkelingen onder druk. Zoals ik heb laten zien, leidt dit 
in de praktijk tot een grote(re) variëteit aan zorgpatronen. In deze lijn past ook dat de tweede 
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generatie ouders (G2) van hun eigen kinderen (G3) weinig bakim, maar méér yardim ver-
wachten. Bij dit laatste speelt het wederkerigheidsprincipe nog steeds en opnieuw een 
belangrijke rol.  
De mix die zo ontstaat van enerzijds een stevige traditie van zorg door het eigen netwerk en 
daarnaast oog voor het individuele belang van familieleden, zorgbelasting en praktische 
uitvoerbaarheid, sluit vooralsnog aan bij de Wmo (Wet op de maatschappelijke ondersteu-
ning), waarin zelfzorg, mantelzorg en netwerkontwikkeling binnen de zorg centraal staan en 
waarin de zorginstellingen als een vangnet worden gezien voor noodsituaties.  


