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Voorwoord d 

Britsee kwalitatieve sociologen die onderzoek hebben verricht naar alledaagse 
gezondheidszorgg onder moeders met kinderen, hebben mij geïnspireerd om ook in Nederland 
dergelijkk onderzoek te doen (Helman, 1978; Blaxter, 1976, 1983; Blaxter en Paterson, 1982b; 
Cunningham-Burley,, 1990; Irvine en Cunningham-Burley, 1991; Backett, 1990, 1992). Zelf 
benn ik van Nederlands-Indische afkomst, met een Nederlandse moeder en een Indonesische 
vader.. Doordat ik een Nederlandse moeder heb, die zich doorgaans bezighield met de 
alledaagsee zorg bij ons thuis, ging het er bij ons zeer Nederlands toe. De was echter vaak 
gefascineerdd hoe 'anders' de dingen thuis werden gedaan bij mijn tantes en ooms van 
vaderskant.. Dit heeft er mede toe geleid dat ik in dit onderzoek naast de Nederlandse 
alledaagsee zorg van moeders ook de zorg van allochtone moeders wilde verkennen. 

Ditt proefschrift geeft een gedetailleerde beschrijving van het complexe 'ziektewerk' dat 
moederss in de alledaagse praktijk büjken te verrichten. Aan de hand van citaten uit 
interviewss met hen geef ik hun zoektocht weer naar passende zorg voor hun kinderen. 

Mij nn promotor Gerhard Nijhof ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat hij in 
mijj  stelde en zijn begeleiding gedurende voor hem soms moeilijke perioden. Ik ben heel blij 
datt we dit project samen hebben kunnen voltooien. Daarnaast eveneens mijn dank aan Pietje 
Verbeek-Heidaa en Paul ten Have voor hun begeleiding. 

Dee discussies in de EHBP-groep 'Eerste hulp bij promoties' en de 'Kwalitatieve 
Medischee Sociologie' groep zijn voor mij zeer inspirerend geweest tijdens mijn onderzoek. 
Mij nn dank gaat hier in het bijzonder uit naar Ad Goethals en Fijgje de Boer. 

Gedurendee alle fasen van het proefschrift heeft Anton, mijn man, mij iedere keer 
gesteundd en gestimuleerd om alles tot een goed einde te brengen. Zijn technische 
ondersteuningg en praktische en inhoudelijke opmerkingen zijn zeer waardevol voor mij 
geweest.. Hiervoor mijn dank. 

Ikk mijn veldwerk periode had ik zelf nog geen kinderen. Inmiddels heb ik een lieve 
damee van acht, Jasmijn en een kleine heer van vier jaar, Oscar. Hun alledaagse gezondheid 
houdtt mij voortdurend bezig. Door hen kan ik dit proefschrift enerzijds zien door de ogen van 
eenn wetenschapper en anderzijds vanuit het perspectief als moeder. Zo heeft een begrip als 
"eenn beetje hangerig" voor mij zeker een meer invoelbare betekenis gekregen. 

Alss laatste gaat mijn dank uit naar de medewerkers van Haagse kruiswerk, en 
vanzelfsprekendd de moeders die mij een kijkje gunden in hun dagelijkse zorg voor de 
gezondheidd van hun kinderen. Zonder hen had dit onderzoek niet de rijkheid aan informatie 
opgeleverdd die de basis vormt van mijn onderzoek. 





11 Inleiding 

HoofdstukHoofdstuk 1 

Inleidin g g 

Inn dit hoofdstuk schets ik allereerst de recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg in 
Nederland.. Daarna ga ik specifiek in op de gezondheidszorg thuis, de alledaagse 
gezondheidszorg. . 

Situatieschets s 

Veell  ziektewerk vindt in de thuissituatie plaats. Iedereen kan tegenwoordig veel kennis 
opdoenn over lichamelijke en geestelijke gezondheid en ziekte via de media. Zo zijn er vele 
informatievee programma's op de televisie en radio. Daarnaast zijn er de talrijke 
voorlichtingsfolderss en informatieve boeken. Zo zijn er bijvoorbeeld brochures waarmee 
patiëntenn zelf kunnen nagaan hoe te handelen bij ziekte, op basis waarvan ook kan worden 
beslotenn of de huisarts dient te worden ingeschakeld of niet (Van der Does en Metz, 1993; De 
Haann en de Jong, 1995). Kaptein (1988) is een voorbeeld van een boek dat patiënten 
informeertt over het leven met een bepaalde ziekte. Verder zijn er informatieve tijdschriften. 
Tijdschriftenn die zich specifiek bezig houden met ouders en kinderen zijn bijvoorbeeld 
'Kinderen',, 'Ouders van nu' en 'J/M'. Maar ook zijn er de populaire vrouwenbladen zoals 
'Libelle**  en 'Margriet' met medische rubrieken (Verbeek-Heida, 1997). Bovendien zijn er 
tegenwoordigg Internetpagina's waarop mensen medische informatie kunnen verkrijgen. 

Doorr deze ontwikkeling wordt de medische kennis toegankelijker. De kenniskloof 
tussenn leek en professionele hulpverlener is hierdoor verkleind (Sharma, 1996). Enerzijds 
wordenn medische missers onder de aandacht gebracht en anderzijds worden grensverleggende 
medischee ingrepen in beeld gebracht (Williams en Calnan, 1996). Het vertrouwen van 
mensenn in de medische expertise is niet meer onvoorwaardelijk. Door deze ontwikkeling 
krijgenn ook patiënten een kritischer blik. Zij stellen zich kritischer op tegenover de arts, zijn 
minderr volgzaam en zijn eerder bereid zich te verzetten tegen de autonomie en macht van de 
arts.. Er wordt wel gezegd dat de medische professie werd geproletariseerd (McKinlay en 
Arches,, 1985). De interesse om 'rond te shoppen' voor medische diensten, als consument op 
dee gezondheidszorgmarkt, neemt toe (Williams en Calnan, 1996; Cant en Calnan, 1992). 

Naastt bovenstaande ontwikkeling zijn er steeds meer geneesmiddelen zonder recept 
verkrijgbaar.. Het aanbod varieert van pijnstillers tot homeopathische druppels en tabletten. In 
19811 gebruikte 16 procent van de Nederlandse bevolking regelmatig vrij verkrijgbare 
medicijnen,, in 1997 was dit aandeel verdubbeld (Swinkels, 1998). Het gebruik van 
geneesmiddelenn zonder recept, de zogenaamde 'over the counter' medicijnen, is in de periode 
vann 1985-1995 gestegen met van 9.1% (Verweij, 1996). Ter vergelijking: het gebruik van 
geneesmiddelenn op recept is deze periode gestegen met 5.1%. Zelfzorgartikelen zijn nu zowel 
bijj  de apotheek als bij de drogist verkrijgbaar. Dit past in het beeld van de eigen 
verantwoordelijkheidd van burgers voor ziekte en gezondheid. 

Gezondd zijn en blijven wordt door de nieuwe ontwikkelingen steeds meer gezien als de 
verantwoordelijkheidd van ieder afzonderlijk gezin in Nederland. 

1 1 



11 Inleiding 

Alledaagsee gezondheidszorg 

Inn de literatuur over de contacten tussen patiënten en hulpverleners, met name artsen, komt 
steedss opnieuw naar voren dat die contacten moeizaam verlopen. Zulke contactproblemen 
wordenn op allerlei manieren geanalyseerd, in termen van vertoogverschillen (Silverman, 
1987),, praktische omstandigheden (Verbeek-Heida, 1992) of culturele verschillen (van Dijk, 
1989).. Vaak wordt er gewezen op verschillen in de denk- en spreekwijzen ten aanzien van 
medischee problemen in de interactie tussen professionele hulpverleners en cliënten. Het lijk t 
eropp dat artsen en patiënten tijdens hun gesprek op sommige momenten een andere taal 
sprekenn en daardoor als het ware 'langs elkaar heen praten' (Mishler, 1984). Mishler spreekt 
overr twee verschillende sociaalcognitieve systemen, een 'professioneel systeem' en een 
'lekensysteem'.. De problemen in het contact tussen professionele hulpverleners en cliënten 
kunnenn dan ten dele opgevat worden als problemen in de aansluiting tussen deze twee 
systemen.. Willen we deze problematiek verhelderen, dan is er inzicht nodig in de culturele 
systemenn aan beide zijden (Van Dijk, 1989) en in de aard en praktische hantering van die 
tweee verschillende systemen. Zo kan inzichtelijk worden hoe aansluiting tot stand komt en 
hoee de aansluiting is georganiseerd. 

Inn dit onderzoek wordt één kant van deze problematiek aan onderzoek onderworpen, 
namelijkk de 'gezondheidscultuur' van leken. De vraag zal zijn hoe deze eruit ziet en hoe zij er 
inn de alledaagse situatie mee omgaan. 

Mij nn uitgangspunt is dat leken, in hun alledaagse omgang met gezondheidsproblemen 
zichh oriënteren op een verzameling gezondheidskennis van heterogene aard en oorsprong. 
Hierbijj  vat ik kennis op als deel van cultuur. Kwalitatief onderzoek vanuit zo'n 
lekenperspectieff  is in Nederland onder andere uitgevoerd door Verbeek-Heida met betrekking 
tott medicijngebruik (1992) en door Nijhof (1992) met betrekking töt chronisch zieken. In 
Nijhoff  (2001) geeft hij een indringend verslag van een 'alledaags' leven van een zieke. 

Weinigg onderzoek is er nog verricht naar de percepties van moeders van de gezondheid 
enn ziekte van hun kinderen. Door gedetailleerd te onderzoeken hoe een specifieke maar 
belangrijkee categorie leken, moeders met jonge kinderen, hun alledaagse kennis verwerven, 
hanterenn en uitleggen, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een verdieping van het 
inzichtt in de lekencultuur en in de werking daarvan. 

Dee alledaagse gezondheidszorg van moeders voor hun kinderen, het informele 
ziektewerk,, vindt grotendeels thuis plaats, in eigen beheer. Ruim negentig procent van de 
minderr ernstige ziektegevallen wordt thuis gediagnosticeerd en behandeld (Spencer, 1984). 
Hett zijn meestal de vrouwen die zich met het beheer van zelfmedicatie en de alledaagse 
zelfzorgg bezighouden (Verbeek-Heida, 1998). Zij nemen de dagelijkse beslissingen over het 
welzijnn van hun kind als het ziek is (Wyke en Hewison, 1991). Het woord leek, in de zin van 
eenn niet-deskundige, lijk t in de context van de alledaagse gezondheidszorg dan ook geen 
goedee omschrijving van deze moeders. 

Inn veel gevallen is de eerder beschreven culturele 'kloof tussen artsen en patiënten met 
eenn niet-Nederlandse herkomst groter dan die tussen Nederlandse patiënten en hun artsen 
(Shadidd en Van Koningsveld, 1983; Hoffer, 1994). Daarom is in het onderzoek het culturele 
systeemm van moeders ook naar etniciteit onderzocht. Naast 'monoculturele', Nederlandse 
moederss zijn er ook moeders met een meervoudig-culturele achtergrond geïnterviewd: 

2 2 



11 Inleiding 

Nederlands-Indischee en Surinaams-Hindoestaanse moeders. Uit de literatuur blijkt dat met 
betrekkingg tot de gezondheidszorg onder deze twee laatste groepen relatief weinig onderzoek 
iss uitgevoerd. Bovendien hebben deze groepen een overeenkomstig koloniaal verleden en is 
bekendheidd met de Nederlandse taal en het Nederlandse gezondheidszorgsysteem aanwezig 
hetgeenn vergelijking vergemakkelijkt. 

Voorr wat betreft de theorie voor dit onderzoek heeft met name het werk van Locker 
(1981)) een belangrijke rol gespeeld. Locker heeft in een kwalitatief onderzoek het begrip 
'hanteringssequentie'' uitgewerkt om de overwegingen van mensen in hun alledaagse 
handelenn met betrekking tot gezondheid en ziekte procesmatig te kunnen weergeven. In dit 
onderzoekk probeer ik via herhaalde interviews met moeders te achterhalen hoe deze in een 
beperktee periode zijn omgegaan met de gezondheidsproblemen die zich bij hun kinderen 
hebbenn voorgedaan. Nagegaan wordt hoe zij hebben geprobeerd ziekte te voorkomen, en ook 
hoee zij gezondheidsproblemen van hun kinderen hebben behandeld. De ben vooral 
geïnteresseerdd in de alledaagse omgang met gezondheidsproblemen als er nog geen arts 
geraadpleegdd is. Via verhalen die in de interviews verteld worden probeer ik inzicht te krijgen 
inn de culturele kennis die moeders hanteren om hun eigen 'medische' optreden vorm te 
geven.. Ik tracht hierbij na te gaan waar de moeders deze kennis aan ontlenen en hoe de 
aanwendingg ervan is ingebed in het netwerk van sociale relaties waarin zij verkeren. 

Opzet t 

Naa deze inleiding volgt een hoofdstuk 2 waarin ik de ontwikkeling van het medisch-
sociologischh onderzoek naar de alledaagse gezondheidszorg beschrijf. In hoofdstuk 3 geef ik 
dee theorie, probleemstelling en methoden van onderzoek weer. De hierop volgende vier 
hoofdstukkenn geven de bevindingen van mijn onderzoek weer. Het verslag daarvan valt 
uiteenn in twee delen. Het eerste deel beschrijft de elementen van de hanteringssequentie en de 
gevondenn variatie hierin in respectievelijk hoofdstuk 4 (signaleren), 5 (interpreteren) en 6 
(handelen).. Hoofdstuk 7 (bronnen) vormt het tweede deel en beschrijft de verschillende 
bronnenn van kennis en de rol hiervan in de hanteringssequenties. Hoofdstuk 8 geeft een 
slotbeschouwing. . 

3 3 
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22 Medisch-sociologisch onderzoek 

HoofdstukHoofdstuk 2 

Medisch-sociologischh onderzoek naar  alledaagse 
gezondheidszorg g 

Inn dit hoofdstuk schets ik in grote lijnen de ontwikkeling van het voor mijn onderzoek 
relevantee medisch sociologisch onderzoek. In de beschrijving geef ik eerst een weergave van 
hett onderzoek vanuit professioneel perspectief. Alledaagse gezondheidszorg was hierbij 
ondergeschikt.. Daarna leg ik het accent op de ontwikkeling van het onderzoek vanuit het 
perspectieff  van mensen buiten de professionele gezondheidszorg. Door toe te spitsen op zorg 
inn eigen beheer, moeders en allochtonen schets ik het kader van mijn onderzoek. 

Professionelee dominantie 

Eenn verkenning van de recente literatuur leidt tot het inzicht dat het medisch-sociologisch 
onderzoekk naar de praktijk van de gezondheidszorg aanvankelijk vooral verricht werd vanuit 
hett perspectief van de professionele zorg (Jaspers, 1985). 
Inn de 19e eeuw ontwikkelde de geneeskunde zich steeds meer als natuurwetenschap. Het 
medischh handelen van de artsen werd daarmee weten schappelijk gelegitimeerd. Dat gaf artsen 
steedss meer macht. Ongelijkheid in sociale status en in de toegang tot kennis versterkte die 
macht. . 

Dee professionalisering van de gezondheidszorg leidde tot een strakkere gerichtheid op 
eenn efficiënte en rationele medische zorg. Dit beperkte in wetenschappelijke en 
organisatorischee zin de flexibiliteit en daardoor de mogelijkheid om in te gaan op de variatie 
inn emotionele en psychosociale problemen waarvoor eveneens een beroep gedaan wordt op de 
artss (Mechanic, 1968). 

Ziektee werd dus vooral beschreven vanuit het oogpunt van de professionele 
hulpverlener.. Aan de ervaring van ziekte door de mensen zelf en degenen die bij hen 
betrokkenn zijn werd weinig aandacht besteed. De arts had macht, status en autoriteit, terwijl 
dee patiënt werd gezien als passief en afhankelijk (Gabe et al, 1994; Williams en Calnan, 
1996).. Freidson (1960, 1970, 1971) beschrijft de geneeskunde eveneens als dominant. 

Diee macht klonk ook door in het sociologisch onderzoek. Daarin werd de professionele 
dominantiee ofwel impliciet overgenomen, ofwel werd deze op zijn grondslagen geanalyseerd 
(Freidson,, 1970). 

Inn deze periode is in het contact tussen artsen en patiënten het perspectief van de arts 
dominant,, en dat van de patiënt ondergeschikt, met alle gevolgen voor de interacties tussen 
artss en patiënt. 

Interacti ee tussen arts en patiënt 

Dee interactie tussen arts en patiënt kan enerzijds gezien worden vanuit het perspectief van de 

5 5 



22 Medisch-sociologisch onderzoek 

artss en anderzijds vanuit het perspectief van de patiënt. Gaandeweg komt het perspectief 
vanuitt de patiënt steeds meer in beeld door nieuwe ontwikkelingen. 

Vanaff  de jaren zeventig treedt er een verschuiving op in het sociologisch onderzoek. De 
gezondheidszorgg wordt nu zelf object van onderzoek, vooral door het werk over professionele 
dominantie.. De verschuiving was een gevolg van een nieuwe richting die de gezondheidszorg 
wass ingeslagen. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig waren onderwijs, geneeskunde en 
rechtenn in beweging: arbeiders, studenten en andere groepen verklaarden bevrijd te willen 
wordenn van de ketenen van autoriteit, in welke vorm dan ook (Gabe et al, 1994). Dit 
betekendee ook kritiek op de professionele dominantie van de geneeskunde. 

Vanuitt het door het onderzoek van Davis (1963) gestimuleerde idee dat ook de 
ervaringenn van patiënten en hun relaties van belang waren in de praktijk van de 
gezondheidszorg,, verschoof de aandacht naar deze praktijk, vooral naar de interacties tussen 
artsenn en hun patiënten. Hierbij kwam de patiënt meer naar voren. Desondanks blijkt deze 
nogg vaak in een afhankelijke positie te verkeren, waarbij de inbreng van de patiënt gering is 
(Mishler,, 1984). Overwegingen van patiënten komen hierin niet aan de orde. Van een 
feitelijkee interactie, in de zin van een uitwisseling van overwegingen, was hier dus eigenlijk 
nogg geen sprake. Het onderzoek blijf t nog steeds vanuit professioneel perspectief. Hierop is 
kritiek. . 

Inn het interactieonderzoek staat de communicatie tussen arts en patiënt centraal. In het 
consultt ontmoeten arts en patiënt elkaar. Twee werelden komen daarin met elkaar in contact, 
elkk met hun eigen perspectief, hun eigen netwerken en ook hun eigen verwijssystemen. Dat 
leidtt soms tot interactieproblemen (Silverman, 1987; Joosten, 1997). De laatste jaren wordt 
vrijj  veel aandacht besteed aan problemen in therapeutische interacties op grond van 
verschillenn tussen de lekensystemen en de professionele systemen. Ter verbetering van de 
communicatiee worden professionele hulpverleners gestimuleerd zich communicatieve 
vaardighedenn eigen te maken (Schouten, 1986), waarbij het kennis nemen van de opvattingen 
vann de patiënten serieuzer genomen wordt. De Boer (1994) onderzocht intakegesprekken van 
mannenn en vrouwen bij de Riagg en laat de seksespecifieke interpretaties van klachten door 
hulpverlenerss in de geestelijke gezondheidszorg zien. 

Inn het conversatieanalytisch onderzoek van Ten Have (1987) wordt de interactionele 
organisatiee van huisarts-spreekuurgesprekken getoond. Het volgen van deze orde 
verondersteltt een asymmetrie tussen de arts en patiënt, maar sluit niet uit dat patiënten 
verborgenn strategieën hanteren om te bereiken wat zij willen (Ten Have, 1991). 

Inn het onderzoek is de laatste twintig jaar een tendens zichtbaar van een 'de dokter 
beslist'-modell  naar een gerichtheid op een meer gezamenlijke besluitvorming in de te volgen 
therapiee (Stimson en Webb, 1975; Zola, 1980; Verbrugh, 1983). De patiënt is vanuit het 
professionelee perspectief niet enkel een ontvanger van zorg maar krijgt een meer 
participerendee rol. Bij de gezamenlijke besluitvorming verstrekt de arts vooral deskundige 
informatiee om zo de patiënt de gelegenheid te geven zelf te kiezen of en hoe hij verder 
behandeldd wil worden (Van der Veen, 1989). 

Dee uitstraling van de professionele beroepsgroep op de lekenwereld, ook wel aangeduid 
mett het begrip proto-professionalisering (de Swaan e.a., 1979), en de toenemende invloed 
vann patiëntenverenigingen maken de artsen meer gevoelig voor de opvattingen van de patiënt. 
Dee overwegingen die thuis gelden blijken niet altijd die van de arts te zijn (Locker, 1981). 
Bovendienn kan de ziekte-ervaring naar etnische cultuur verschillen (Kleinman, 1981). 

Hett wordt artsen steeds duidelijker dat de opvattingen van leken een belangrijke rol 
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spelen.. In het 'health belief model wordt ervan uitgegaan dat mensen vooral medische hulp 
inroepenn als zij gemotiveerd zijn gezond te blijven of te worden, of als zij de aandoening als 
ernstigg of bedreigend zien (Mootz, 1981). Mootz geeft aan dat de ziektebeleving en de 
attitudee ten aanzien van de eigen arts van groter belang zijn voor frequentie van artsenbezoek 
dann algemene opvattingen over ziekte en medische zorg. Het health belief model werd eerst 
ontwikkeldd om preventief gezondheidsgedrag te verklaren en werd daarna aangepast voor de 
verklaringg van non-compliantie of therapieontrouw, het niet opvolgen van voorschriften van 
dee arts (Becker et al, 1979). 

Professionelee hulpverleners willen op basis van het 'health belief model de 
lekenopvattingenn van patiënten rond gezondheid en ziekte veelal ombuigen met als gewenst 
resultaatt een blijvende verandering in het standpunt volgens professionele hulpverleners 
gewenstee gezondheidsgedrag van de patiënt. In Nederland is het health belief model vooral 
toegepastt in verband met de vraag naar voorspellingen over de deelname aan 
bevolkingsonderzoekenn ter voorkoming van kanker. 

Inn de sociologie werd een begin gemaakt vanuit een ander perspectief dan de 
professionelee hulpverlening onderzoek te verrichten. Onderwerp van onderzoek werd nu ook 
hett in beeld brengen van culturele opvattingen van leken rond ziekte en gezondheid, de 
socialee organisatie van de wereld van de patiënt en zijn aanpassingsstrategieën. 

Protoprofessionaliseringg heeft tot gevolg dat leken hun problemen met betrekking tot 
gezondheidd en ziekte op een aan een geneeskunde verwante wijze ervaren en interpreteren 
(Brinkgrevee et al, 1979). 
Daarentegenn is aan het uitstralingseffect van de lekenbenadering van gezondheid en ziekte op 
dee belevingswereld van artsen in sociologisch onderzoek nog weinig aandacht besteed. Een 
onderzoekk dat zich hier wel op richtte was dat van Helman (1978). Hij beschrijft dat 
huisartsenn bij patiënten die een behandeling zoeken voor griep, niet de strikt medische 
definitiee hanteren, maar een door de inbreng vanuit het lekensysteem ruimere definitie van 
griep.. De opvattingen van de patiënt worden opgenomen in de behandeling van de huisarts. 
Helmann beschrijft de traditionele lekenconcepten van 'koorts, verkoudheid en koude 
rillingen'' en traditionele remedies hiervoor bij middenklassengezinnen in Londen. Deze 
wijkenn af van de conventionele medische ideeën. 

Inn de jaren tachtig en negentig krijgt de accentverschuiving in de richting van de 
belevingg van de patiënt steeds meer vorm (Locker, 1981; Blaxter en Paterson, 1982a, 1982b; 
Calnan,, 1987; Irvine en Cunningham-Burley, 1991; Verbeek-Heida, 1992; Abraham, 1997). 
Dee relatie tussen artsen en patiënten veranderde toen de kenniskloof tussen beide groepen 
verminderde.. De popularisering van de medische kennis door de media verhoogde het 
kunnenn volgen van medische diagnoses en behandeling (Williams en Calnan, 1996). 

Conradd (1987) beschrijft een aantal factoren die hebben bijgedragen aan de 
verschuivingg van het onderzoeksperspectief naar de lekenwereld. Allereerst trad er een 
afnamee op van infectueuze en acute ziekten met de bijbehorende zorg ('cure') en een toename 
vann chronische ziekten met een langdurige zorg ('care') als overwegend probleem in de 
westersee samenleving. Ten tweede werd volgens Conrad het accent in de geneeskunde 
verlegdd van overspecialisatie naar aandacht voor de primaire zorg. Dit wordt ook wel de 
deprofessionaliseringg van de zorg genoemd. 

Philipsenn (1969) en Cassee (1973) kunnen als voorlopers worden gezien in het 
onderzoekk naar het lekenperspectief in de Nederlandse medische sociologie. Beiden brengen 
inn hun onderzoek lekenoverwegingen in beeld. Philipsen beschrijft in zijn studie over 
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ziekteverzuimm handelingen en gevoelens van patiënten in het verloop van een ziektegeval. Hij 
noemtnoemt hierbij vier betekenissen van ziekte zoals die door patiënten worden ervaren: ziek zijn 
opp grond van een aandoening; zich ziek voelen gerelateerd aan een veronderstelde 
aandoening;; zoeken naar genezing en hulp zoeken; aanvaarding van de rol van patiënt. 
Casseee (1973) onderscheidt in zijn onderzoek achtergronden van ziektegedrag en bepalende 
factorenn van medische consumptie. Het raadplegen van een arts wordt volgens zijn model 
doorr een aantal factoren beïnvloed, waaronder bepaalde kenmerken van de persoon (leeftijd 
enn opleiding), de beschikbare tijd of geld voor het doktersconsult, en de geneigdheid tot het 
inroepenn van medische hulp. Evenals in het onderzoek van Philipsen ligt bij Cassee de 
nadrukk op de alledaagse wereld van de patiënt. Uit beide onderzoeken blijkt dat de 
subjectievee beleving van de patiënt en het kunnen interpreteren van de ziektesymptomen 
elementenn zijn die in de afweging om al dan niet medische hulp in te roepen meespelen. 

Zorgg in eigen beheer 

Eenn van de factoren die hebben bijgedragen aan de verschuiving van het 
onderzoeksperspectieff  naar de lekenwereld is volgens Conrad (1987) de opkomst van de 
zelfhulpgroepen.. Deze groepen ontstonden in het begin van de jaren zeventig. Daardoor 
kwamenn de problemen van het leven met een ziekte of handicap onder de aandacht. Het zijn 
overr het algemeen kleine groepen van lotgenoten, die binnen de groep hun 
gemeenschappelijkee problematiek de baas proberen te worden. In de onderlinge hulp spelen 
dee gemeenschappelijke kenmerken van lotgenoten een centrale rol (Geelen et al, 1981). 

Inn het concept van de 'symptom iceberg' komt tot uiting dat het overgrote deel van de 
ziektegevallenn wordt behandeld zonder interventie van een professionele hulpverlener 
(Hannay,, 1980; Scambler, 1991). De ziektegevallen die bij een arts terechtkomen zijn slechts 
hett topje van de ijsberg; tussen de 1 en de 20% komt onder de aandacht van professionele 
hulpverlenerss (Hansen, 1993; Holme, 1995). Herhaling van onderzoek van de jaren zestig 
naarr gezondheidszorg in eigen beheer (Green, 2001) levert een constant beeld op voor zowel 
inn Engeland als in de Verenigde Staten, zodat er vanuit kan worden gegaan dat ook in 
Nederlandd sprake is van een vergelijkbaar percentage van ongeveer 90% eigen beheer van 
gezondheidsproblemen. . 

Statistischh onderzoek (Bruynzeels, 1997) toont aan dat in Nederland meer dan 
driekwartt van de ouders zelf zorg aan hun kinderen geven. Cunningham-Burley en Maclean 
(1987)) geven aan dat moeders in geval van triviale gezondheidsproblemen bij hun kinderen 
meestall  vertrouwen op hun eigen handelingsrepertoire, of bijvoorbeeld een drogist 
raadplegen,, in plaats van of voordat ze een huisarts bezoeken. De diagnose en behandeling 
vann minder ernstige ziektegevallen thuis noemen Freund en McGuire (1991) het 'verborgen 
gezondheidszorgsysteem'.. Stimson en Webb (1975) laten zien dat het thuis handelen niet op 
zichzelff  staat, maar dat het deel uitmaakt van een proces. Dat wat voorafgaat aan het 
consulterenn van derden, waaronder artsen, en in de periode na de consultatie, staat in hun 
werkk centraal. Hierbij beschrijven zij ook wat er zich thuis afspeelt, voordat iemand een 
bezoekk aan de huisarts brengt, zoals het zelf handelen. Tevens gaan zij in op de overwegingen 
diee aan het gedrag van de patiënt ten grondslag liggen. Corbin en Strauss (1985) beschrijven 
inn hun onderzoek de ziekte-ervaring en het 'werk' dat door chronisch zieken verricht moet 
wordenn om de kwaliteit van hun leven te herstellen en te handhaven. Hieruit wordt duidelijk 
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watt mensen zelf zoal voor werk moeten verrichten om goed om te kunnen gaan met hun 
ziekte.. Dat gezinnen ook werk moeten verrichten om gezond te blijven beschrijft Backett 
(1990).. Zij onderzoekt bij middenklasse gezinnen wat zij in hun alledaagse leven voor werk 
verrichtenn om gezond te blijven, bijvoorbeeld door te kiezen voor gezonde voeding en 
bewegen. . 

Mensenn kiezen in toenemende mate voor alternatieve geneeswijzen en traditionele 
remediess (Sharma, 1992, 1996; Saks, 1994). Dergelijke keuzes zijn volgens Sharma het 
gevolgg van de hoge eisen die patiënten stellen aan de orthodoxe geneeskunde, eisen die niet 
altijdd kunnen worden gerealiseerd zodat zij alternatieve wegen voor genezing zoeken. 
Genezingg en zorg voor het lichaam krijgen in de samenleving een steeds groter belang. 
Hierdoorr zoeken mensen naar een aanvulling. De alternatieve, complementaire geneeskunde 
blijk tt een gevestigde keuzemogelijkheid binnen de gezondheidszorg in Engeland te zijn 
(Sharma,, 1996). In Nederland steeg het aandeel van alternatieve genezers en huisartsen in de 
gezondheidszorgg tussen 1981 tot 1992 van 6,6 tot 15,0% (CBS/MinVWS, 1994). Sociale 
statuss lijk t hierbij van invloed: onderzoeken in Nederland geven aan dat 6,1% van de hoger 
opgeleidenn gebruik maken van de alternatieve geneeskunde; bij lager opgeleiden is dat 2,1% 
(Verweij,, 1996; Abraham, 1997). 

Inn de thuissituatie, waar supervisie nauwelijks mogelijk is, neemt non-compliantie of 
therapieontrouww toe. De medische voorschriften worden thuis minder opgevolgd dan bij 
opnamee in een ziekenhuis (Davis, 1968). Overwegingen van de patiënt bij zijn 
geneesmiddelengebruikk zijn gerelateerd aan interacties met hulpverleners, maar ook aan 
interactiess in het dagelijks leven. In een onderzoek onder diabetici blijkt dat zij zich aan hun 
dieett houden voor zover dit past binnen de alledaagse context waarin zij leven. Dit resulteert 
somss in een afwijkend dieet (Drummond en Mason, 1990). Ook Verbeek-Heida (1992) toont 
dee non-compliantie van patiënten, waar zij vindt dat hun geneesmiddelengebruik afwijkt van 
hett voorschrift van de arts. Haar onderzoek maakt duidelijk dat vanuit het perspectief van de 
patiëntt het consulteren van een arts, het krijgen van advies en een recept maar een fase is in 
eenn gecompliceerd proces waarin allerlei overwegingen een rol spelen naast die van de 
hulpverlener.. Wanneer het professionele advies niet makkelijk binnen de bestaande 
omstandighedenn en overwegingen is in te passen, kan dit leiden tot wat hulpverleners dan 
noemenn non-compliantie. 

Moederss als gezondheidszorgers 

Inn onderzoek vanuit het lekenperspectief wordt dat wat verborgen is in beeld gebracht. Dat 
deedd Locker (1981) in zijn onderzoek naar de alledaagse overwegingen bij 
gezondheidsproblemenn binnen het gezin. Blaxter en Paterson (1982b) vergeleken de 
gezondheidsoverwegingenn van moeders en dochters in achterstandsgezinnen en gaven aan 
hoee materiële omstandigheden en de ervaring met ziekte het beeld en het omgaan met ziekte 
beïnvloeden.. Calnan (1987) deed een exploratieve studie bij vrouwen met een verschillende 
socialee achtergrond en toonde aan hoe sociale en economische omstandigheden hun ideeën 
overr gezondheid vormen. Hij noemt een drietal elementen die de ideeën vorm geven: ten 
eerstee de ervaring en kennis vanuit de volkscultuur, door Locker (1981) beschreven als 
'culturall  resources'; ten tweede het idee dat gezondheid voor alles gaat in onze samenleving, 
enn ten derde de invloed van de hulpverleners op gezondheid en ziekte. Deze elementen 
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wordenn beïnvloed door de sociale structuur en de sociaal-economische omstandigheden. 
Vrouwenn besluiten eerst na zelf- of lekendiagnose al dan niet medische hulp te zoeken. 

Ervaringg en kennis over gezondheid en ziekte vanuit de traditionele lekencultuur en algemeen 
aanwezigee kennis in de samenleving over gezondheid en ziekte, zijn belangrijke elementen in 
ideeënn van leken over gezondheid (Blaxter, 1983; Corn well, 1984). Cunningham-Burley 
(1990)) en Irvine en Cunningham-Burley (1991) hebben onderzoeken verricht onder moeders 
mett kleine kinderen en hun opvattingen en ervaringen met ziekte. Zij beschrijft de alledaagse 
zorgg van moeders voor hun kinderen: het thuis verzorgen, de huismiddelen, het gebruik van 
zelfgekochtee medicijnen, het proces van de besluitvorming over professionele verwijzingen, 
dee ideeën van ouders over artsen en het gebruik van voorgeschreven medicijnen. Daarnaast 
gaatt zij in onderzoek met anderen gedetailleerd in op het besluitvormingsproces van ouders 
(Cunningham-Burleyy en Maclean, 1987, 1991; Irvine en Cunningham-Burley, 1991). Uit het 
onderzoekk van Cunningham-Burley en Irvine (1987) blijkt dat moeders zelden direct een 
afspraakk maken met een arts na herkenning van een symptoom bij hun kind(eren), tenzij het 
eenn ongeval is. Zij beschrijven de tussenliggende periode waarin de moeders hun kind thuis 
verzorgenn en huismiddelen gebruiken, en wat de moeders uiteindelijk doet besluiten naar de 
artss te gaan, waarbij de ernst en de duur van de symptomen een rol blijken te spelen. Pattison, 
Drinkwaterr en Downham (1982) bevestigen dat ouders in staat zijn ziekten bij hun kinderen 
tee herkennen. Dagelijks nemen zij beslissingen over de gezondheid van hun kinderen en 
handelenn vaak zonder medisch advies (Cunningham-Burley en Maclean, 1991). 
Cunningham-Burleyy en Maclean (1987) beschrijven de informatieve rol van de drogist en de 
apothekerr in de alledaagse zorg van ouders voor hun kinderen. Verder is onderzoek gedaan 
bijj  ouders met kleine kinderen die zich ongerust maken als hun kinderen koorts hebben (Kai, 
1996).. Van Otterloo en Van Ogtrop (1989) spreken met moeders over de voeding en de 
gezondheidd van hun schoolgaande kinderen. Zij geven in hun onderzoek inzicht in de 
verschillenn in attitudes en gedragingen van de moeders uit verschillende milieus met 
betrekkingg tot voeding. Een recent kwalitatief onderzoek bij Nederlandse gezinnen is dat van 
Abrahamm (1997). Zij geeft hierin onder meer aan dat volks wijsheden nog een belangrijke rol 
spelenn in het dagelijkse gezondheidsdenken van de geïnterviewde moeders. 

Allochtonen n 

Inn Nederland zijn het vooral de wetenschappers uit de medische wereld geweest die de sociale 
enn culturele aspecten van wat mensen denken, doen en ervaren omtrent ziekte en gezondheid 
meerr onder de aandacht brachten (Van der Geest, 1996). Tropenartsen stoten bij hun werk in 
hethet buitenland op grote culturele barrières en proberen kennis te nemen van de cultuur waarin 
zijj  werken. Enige tijd later keerde het cultuurprobleem terug bij de allochtonen in ons land. 
Vann der Geest spreekt in dit verband over 'de culturalisering en socialisering' van de 
geneeskunde. . 

Inn de loop van de jaren tachtig komt het onderzoek over de situatie, gewoontes en 
opvattingenn van de allochtonen in de Nederlandse gezondheidszorg op gang (Shadid en Van 
Koningsveld,, 1983; Santing, 1987). Het merendeel van het onderzoek is verricht onder de 
Turksee en Marokkaanse bevolkingsgroepen (Van der Most van Spijk, 1985; Leeflang, 1991). 
Zijj  vormen samen de twee grootste islamitische groeperingen in ons land (Verweij, 1996). 

Inn recent verricht onderzoek naar het hulpzoekgedrag onder allochtonen in de 
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gezondheidszorgg beschrijft Hoffer (1994) de islamitische genezers en hun patiënten in 
Nederland.. Het begrip natuurlijke oorzaak wordt door deze genezers breed opgevat. Zij 
verstaann er zowel aanwijsbare fysieke als psychische of sociaal-culturele factoren onder. 
BovennatuurUjkee oorzaken zijn 'djinns' (boze geesten), het boze oog en magie. Op een 
kwalitatievee wijze onderzoekt Hoffer hoe de immigratie aan de verzameling van alternatieve 
geneeswijzenn nieuwe denkwijzen heeft toegevoegd. Leeflang (1991) geeft in een 
vergelijkendee kwalitatieve studie de wijze weer waarop Turkse migranten en Nederlanders 
mett gezondheidsproblemen hulp zoeken. 

Hoewell  er veel historisch materiaal bekend is over de Indische Nederlanders (van 
Amersfoort,, 1974; Cottaar & Willems, 1984; Ellemers en Vaillant, 1985) is er in het 
onderzoekk weinig aandacht voor ervaringen met ziekte en gezondheid onder deze groep (Van 
Overbeekk en s'Jacob, 1992). Voor Surinaams-Hindoestanen geldt hetzelfde. Het 
integratieprocess van Hindoestaanse gezinnen in Nederland is door Mugra (1990) onderzocht. 
Inn zijn onderzoek beschrijft hij o.a. het huwelijk, opvoeding, onderwijs en het informele 
hulpverleningscircuit.. Lalmahomed (1992) schetst hoe zes generaties Hindoestaanse vrouwen 
dee overgang van India, via Suriname, naar Nederland hebben gemaakt en geeft hun visie op 
seksualiteit,, voortplanting, anticonceptie en abortus. De invloed van de culturele 
achtergrondenn binnen het netwerk komt in de alledaagse zorg thuis tot uiting. Een voorbeeld 
hiervann is het toepassen van traditionele behandelingen op advies van het netwerk (Van 
Elteren-Jansenn en Ten Have, 1993). Venema (1992) beschrijft de cultuurelementen die 
Surinamerss inbrengen in de Nederlandse samenleving. Hij gaat in het bijzonder in op de 
belevingg en de handelingen welke samenhangen met de Surinaamse religie 'Winti'. Hierbij 
komtt duidelijk naar voren dat deze cultuur en het daarbij behorende netwerk een indringende 
roll  spelen in het alledaagse leven maar ook in de gezondheidszorg van Surinamers. Bij baby's 
treedtt een veel voorkomende 'Winti'-ziekte op welke wordt veroorzaakt door het 'ogri-ai' 
(hett boze oog, ook wel 'ugly eye') en tot gezondheidsproblemen bij het kind leiden. Praktisch 
allee Surinaamse moeders nemen daar volgens Venema (1992) voorzorgsmaatregelen tegen. 
Krijgtt de baby toch gezondheidsproblemen ten gevolge van het boze oog, dan weten de 
meestee moeders (of anders oma's of andere familieleden) met enige ervaring deze 
'routinekwaal'' zelf te behandelen. De Winti-religie geeft uitdrukking aan het vertrouwen in 
dee eigen informele leidersfiguren, de moeders en grootmoeders (Wetering, 1995). De 
voorstellingg van het 'boze oog' weerspiegelt de statuswinst van de familie en vooral van de 
moederr door de komst van de nieuwgeborene en de afgunst die daar het gevolg van kan zijn. 
Lofuitingen,, vooral voor hun kinderen komen bij hen vooral van een jaloerse spreker (Gailly, 
1982). . 
Mugraa (1990) beschrijft dat Hindoestaanse gezinnen in Nederland binnen het informele 
hulpverleningscircuitt naast hulp van de familie, hulp van de priester krijgen. Hij constateert 
eenn spanningsveld tussen westerse en niet westerse hulpverleners omdat zij onvoldoende op 
dee hoogte zijn van eikaars werk of dit bij voorbaat afwijzen. 
'Geïmporteerde'' verklaringen voor gezondheidsproblemen bij kinderen worden door de 
allochtonee bevolking met de reeds bestaande Westerse verklaringen vermengd (Van Dijk, 
1989). . 
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Netwerken n 

Hett feit dat de lekenzorg zich in het algemeen thuis afspeelt, betekent niet dat het een 
geïsoleerdd proces is. Sociologisch gezien is ziekzijn een sociaal proces, sociaal in de zin van 
bijvoorbeeldd verklaringen geven aan anderen om als ziek geaccepteerd te worden. Het 
netwerk,, alle relaties die een persoon heeft met andere personen, speelt een belangrijke rol, 
onderr andere bij de behandeling van de patiënt (Mootz, 1981). In de afgelopen twintig jaar is 
onderzoekk uitgevoerd naar de invloed van het sociale netwerk op aspecten van de 
gezondheid.. In het onderzoek van Tijhuis (1994) komt naar voren dat de hulp die mensen 
vanuitt hun omgeving ontvangen bij gezondheidsproblemen een positief effect heeft op hun 
gezondheid.. Netwerken die aanwezig zijn bij gezondheidsproblemen bij kinderen zijn in het 
algemeenn familie, vrienden, maar ook zij die in de gezondheidszorg werkzaam zijn of 
daaraann gerelateerd zijn, zoals de drogist. Stimson en Webb (1975) beschrijven de rol van 
personenn in de omgeving van de patiënt bij hun besluitvorming en handelen na consultatie 
vann de arts, zoals bijvoorbeeld het al of niet innemen van de voorgeschreven medicijnen. Van 
dee personen uit de omgeving is de apotheker of drogist een bron waar vaak ideeën worden 
opgedaan.. Tijdens de consultatie maakt de arts de beslissing over de behandeling, maar na de 
consultatiee ligt de besluitvorming bij de patiënt. Freidson (1971: 290) merkt op dat leken 
adviesadvies zoeken en aan elkaar geven en zo richting geven aan gedrag door verwijzing, het 'lay 
referrall  system'. Dit systeem wordt bepaald door de cultuur of kennis over gezondheid en de 
relatiess van de patiënt met leken die advies en verwijzing geven. De invloed van het 
verwijssysteemm in de lagere klassen wordt versterkt door de hechte band en het lokale 
karakter.. Het ligt niet voor de hand hulp te zoeken bij een persoon die niet bekend is bij de 
groep. . 

Hett netwerk kan de besluitvorming een arts te raadplegen beïnvloeden, enerzijds door 
hett bezoek nog even uit te stellen: 'wait-and-see' (Locker, 1981) of anderzijds door een 
bezoekk aan de huisarts te bespoedigen (Campion en Gabriel, 1984). Dagelijkse bezigheden 
kunnen,, indien nodig, worden nagelaten om uit te zieken omdat het netwerk zorgt voor 
bijvoorbeeldd de kinderopvang. Verder kan het netwerk door het geven van emotionele steun 
bijdragenn aan het verwerken van ziekte-ervaringen (Leeflang, 1991). Het netwerk kan de 
ledenn ervan bijstaan door verschaffen van informatie en advies (Cunningham-Burley en 
Irvine,, 1987). Een zieke kan bijvoorbeeld bij ervaren gezondheidsklachten zijn of haar 
familiee of vrienden hierover raadplegen, maar ook over de wijze waarop de klachten 
behandeldd moeten worden. Zo maakt ondersteuning door het netwerk het voor de zieke onder 
meerr mogelijk toegang te krijgen tot eigen oplossingen voor gezondheidsproblemen (Blaxter 
enn Paterson, 1982a). De leden van het netwerk beoordelen meestal in overleg met de zieke 
zijnn gezondheid en ziekte, de behandelingsalternatieven en -resultaten. De mate waarin men 
mett geschikte informatie van buiten het eigen netwerk in aanraking komt en die informatie 
benut,, hangt gewoonlijk samen met kenmerken van het netwerk. Als de contacten van de 
ziekee beperkt blijven tot een kleine hechte familie- en vriendenkring van mensen die hun 
contactenn ook tot dezelfde groep beperken, is de kans dat hij met nieuwe informatie over 
gezondheidszakenn in aanraking komt kleiner dan bij een kennissenkring die onderling weinig 
contacten,, en meer contacten met 'buiten' heeft (Leeflang, 1991). De zieke met een beperkt 
enn hecht netwerk zal zich minder gemakkelijk aan de groep onttrekken en zal minder geneigd 
zijnn alternatieven die bij de groep onbekend zijn en mogelijk worden afgekeurd uit te 
proberenn (McKinlay, 1985). 

12 2 



22 Medisch-sociologisch onderzoek 

Venemaa (1992) signaleert in de Surinaamse samenleving in Nederland, waar weinig 
anonimiteitt en sterke persoonlijke relaties zijn, ten aanzien van familie en sekse twee 
processen:: ten eerste een emancipatieproces van vrouwen tegenover mannen en van jongeren 
tegenoverr ouderen, en ten tweede een proces van individualisering en verzakelijking. Deze 
processenn hangen nauw samen met de Nederlandse maatschappelijke en culturele omgeving 
waarbijj  de overheid met haar sociale voorzieningen een belangrijke rol speelt (uitkeringen, 
huisvestingsbeleid,, opvangtehuizen). Maar op lange termijn kunnen deze processen een 
verzwakkingg van het oorspronkelijk sterke Surinaamse familienetwerk veroorzaken. 

Uitt het voorgaande blijkt dat het netwerk in de alledaagse gezondheid als bron van 
culturelee kermis bij het omgaan met gezondheidsproblemen een belangrijke rol speelt, met 
namee onder allochtone groepen. 

Conclusie e 

Uitt de verkenning naar het medisch-sociologisch onderzoek vanuit de medische dominantie 
naarr alledaagse gezondheidszorg in eigen beheer blijkt dat in Nederland, met name bij 
specifiekee bevolkingsgroepen zoals Surinaams-Hindoestanen en Indische Nederlanders, 
weinigg kwalitatief onderzoek is verricht naar de verborgen zorg thuis. Hoewel het beheer van 
dee alledaagse gezondheidszorg voor kinderen voor het overgrote deel bij de moeders thuis 
ligt,, is er bovendien nog weinig onderzoek verricht naar de specifieke problemen in perceptie 
enn definiëring van gezondheidsproblemen van moeders bij hun kind(eren). Op de vragen hoe 
dezee 'zelfzorg' er in werkelijkheid thuis uit ziet en hoe deze zorg zich ontwikkelt geven de 
hiervoorr beschreven studies geen antwoord. 
Dee aangegeven leemten in het medisch-sociologisch onderzoek leiden tot nieuwe 
vraagstellingenn voor de medische antropologie, de medische sociologie en het kwalitatieve 
onderzoek.. In het licht van deze ontwikkeling plaats ik mijn onderzoek. Door de zelfzorg die 
verschillendee groepen moeders voor hun kinderen in eigen beheer ontwikkelen op een 
kwalitatievee wijze te onderzoeken breng ik overwegingen die bij gezondheidsproblemen van 
kinderenn naar voren komen in beeld, en vul daarmee een deel van de leemte. 
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HoofdstukHoofdstuk 3 

Probleemstellingg en methode 

Inn dit hoofdstuk zet ik achtereenvolgens de achterliggende theorie, mijn probleemstelling en 
dee methoden van onderzoek uiteen. Hierbij neemt in de theorie het werk van Locker een 
belangrijkee plaats in. In de methodologie is tevens een beschrijving van de geïnterviewde 
moederss gegeven. 

Dee 'hanteringssequentie' van Locker 

Omm een goed inzicht te krijgen in het handelen van de moeders met betrekking tot 
gezondheidsproblemenn bij kinderen breng ik dit handelen gedetailleerd in beeld. Voor het 
beschrijvenn van het omgaan met gezondheidsproblemen van de moeders heb ik het begrip 
'management'management sequence' (Locker, 1981: 7) of 'hanteringssequentie' als uitgangspunt 
genomen.. In deze paragraaf geef ik een nadere uitwerking van dit begrip. 

Lockerr beschrijft in zijn studie 'Symptoms and illness; the cognitive organization of 
disorder'disorder' (1981) het alledaagse 'werk' dat zes Britse huismoeders verrichten tijdens een 
ziekteperiodee van hun kinderen. Hun alledaagse redeneren, de aanwijzingen die zij gebruiken 
inn hun omgaan met problematische ervaringen en hun overwegingen om wel of geen arts te 
raadplegen.. Hij brengt dit in beeld door het beschrijven van 'hanteringssequenties'. Locker 
gebruiktt hierbij de hanteringssequentie als analytische eenheid. 

Eenn hanteringssequentie vangt aan met een aanwijzing of een combinatie van 
aanwijzingenn voor een gezondheidsprobleem die iemand waarneemt. Daarna kunnen fasen 
volgenn van interpretatie (overwegen) en van handelen (afwachten, niets doen, raad geven, 
middelenn toepassen). 

Mett het idee van de hanteringssequentie benadrukt Locker dat verschillende 
betekenisgevendee activiteiten elkaar opvolgen. In onderstaand schema is het algemene model 
vann de hanteringssequentie zoals door Locker beschreven weergegeven. 

Schemaa 3.1 Hanteringssequentie volgens Locker  (1981) 

Aanwijzingenn > Interpretatie > Handelen 

Ditt model geeft de mogelijkheid om nauwkeurig het omgaan van moeders met 
gezondheidsproblemenn te beschrijven, en is daarom van belang voor de precisering van mijn 
probleemstelling.. Ik heb in de analyse van mijn data dit model als uitgangspunt gebruikt. 
Omdatt de elementen uit de hanteringssequentie de basis vormen van mijn analyse, geef ik 
eenn korte beschrijving van Locker's visie. 
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a)a) Aanwijzingen 

Lockerr definieert een aanwijzing als de eerste herkenning van een verstoring van de situatie 
diee wordt beschouwd als normaal, gebruikelijk of routine. 

Eenn hanteringssequentie begint dus wanneer de moeders aanwijzingen niet meer kunnen 
beschrijvenn en verklaren als gewoon of normaal. De gewone procedure van normaliseren 
werktt niet meer en vraagt om interpreteren en verklaren. Locker (1981: 50) onderscheidt 
symptomatische,, gedrags- en communicatieve aanwijzingen. Symptomatische aanwijzingen 
zijnn ervaren of waargenomen veranderingen in iemands fysieke of psychische toestand. 
Gedragsaanwijzingenn zijn veranderingen in het optreden van mensen. Communicatieve 
aanwijzingenn tenslotte zijn veelal uitspraken van iemand dat hij of zij niet in orde is. 

b)b) Interpretatie 

Interpretatiee omvat bij Locker het begrijpelijk maken van de ervaren situatie, door het 
gezondheidsprobleemm te karakteriseren en te verklaren. 

Meestall  roepen de aanwijzingen de vraag op "Wat is er aan de hand?". Voor de 
beantwoordingg van deze vraag gebruiken mensen hun beschikbare kennis en waargenomen 
aanwijzingen,, welke een teken zijn voor een mogelijk achterliggend gezondheidsprobleem en 
duss een verstoring van de normale situatie. Nadat er betekenis is gegeven aan de 
aanwijzingenn zal er door de moeders naar 'normalisering' gestreefd worden. Bij 
'normalisering'' wordt de verstoring verklaard als normaal, er is niets aan de hand en alles is 
onderr controle (Locker, 1981). Na een mislukte poging van handelingen gebaseerd op de 
normaliserendee gedachten kan echter ongerustheid ontstaan bij de moeder (Locker, 1981). 
Verderee interpretatie zal plaatsvinden. Het interpreteren van de aanwijzingen is niet alleen 
persoonlijkk maar wordt gevoed door de cultuur waarin mensen leven. Een belangrijk aspect is 
hethet kunnen begrijpen en vinden van de oorzaak. Een cultuur geeft aan zijn leden volgens 
Lockerr een aantal mogelijke oorzaken van ziekte waaruit gekozen kan worden. Hij spreekt 
hierr van 'routine verklaringen' voor een aantal problemen waarvan anderen verwachten dat 
zijj  deze gebruiken en zelf behandelen. Hulpverleners kunnen eveneens tot deze routine 
behorenn en de beeldvorming van de verstoring (ziekte) beïnvloeden. 

c)c) Handelen 

Hett handelen is bij Locker het totaal van acties die, volgend op signaleren en interpreteren, 
onderdeell  uitmaken van gedrag bij gezondheidsproblemen. 

Overr het algemeen resulteert het routinedenken in routinehandelingen waar de kennis van 
dee moeder gebaseerd is op eigen ervaringen. Andere mogelijkheden zijn afwachten ('wait-
and-see')) of een hulpverlener consulteren. Uit Locker's onderzoek kwam naar voren dat zijn 
informanteninformanten alleen een hulpverlener consulteerden wanneer hier echt reden toe was. Dat wil 
zeggenn de hulpverlener niet lastig wilden vallen voor niets, maar wanneer hulp noodzakelijk 
wordtt geacht wel hulp wilden ontvangen. Wanneer het de kinderen betrof was men minder 
bereidd af te wachten en handelde sneller, dan bij zichzelf. 

Alternatievee mogelijkheden voor handelen zijn verder niets doen, zelfmedicatie het 
raadplegenn van hulpverleners buiten de reguliere sector, zoals spirituele personen. 
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Naastt management routines zijn er andere handelingspatronen, zoals kritieke incidenten die 
leidenn tot direct handelen. Daarnaast kunnen langdurig optredende symptomen aanleiding 
zijnn voor een wijziging in het handelen. 

d)d) Context 

Elkee hanteringssequentie speelt zich af in een bepaalde 'context'. Dit zijn geen kenmerken 
vann sequenties maar aanduidingen van factoren die in de ontwikkeling van sequenties een rol 
kunnenn spelen. De context is volgens Locker gerelateerd aan de biografische kennis van de 
moederss over haar kinderen en de tijd en plaats van de gebeurtenissen. Bij Locker is de 
contextt van de hanteringssequenties tevens gerelateerd aan cultuur en sociale 
verantwoording.. De sociaal-economische situatie van de moeders is hierbij ook van belang. 

e)e) Toepassing van het model in mijn onderzoek 

Lockerr geeft mij op deze manier een onderzoeksmodel voor alledaags gezondheidsgedrag van 
moeders.. In mijn analyse toon ik vooral de differentiatie in de elementen die Locker in de 
hanteringssequentiee onderscheidt. 

Bcc heb het element 'aanwijzing(en)' van Locker in mijn analyse benoemd als 
'signaleren',, omdat naar mijn mening het signaleren van aanwijzingen ook een actief element 
uitt het hanterings'werk' van de moeder is. Hierbij merk ik op dat het onderscheid tussen 
signalerenn en interpreteren gradueel is: de beschrijvingen van signalering bevatten ook 
interpretatievee elementen. 

Lockerr beschrijft in de hanteringssequenties met name gezondheidsproblemen. De heb 
inn mijn analyse ook enige aandacht besteed aan preventie. Hierin staat het handelen van de 
moederss ter voorkoming van gezondheidsproblemen bij hun kind(eren) centraal. 

Probleemstelling g 

Uitt het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat op het gebied van de alledaagse 
gezondheidszorgg onderzoek in Nederland nog schaars is. Met mijn verkennende onderzoek 
will  ik bijdragen aan een beter inzicht in de complexiteit van het werk dat moeders verrichten 
inn hun alledaagse zorg voor de kinderen. Bc richt mij hierbij op zowel Nederlandse moeders 
alss moeders met een andere culturele achtergrond. Het verborgen handelen van de moeders in 
dee thuissituatie staat hierbij centraal. 

Dee probleemstelling van mijn onderzoek luidt als volgt: 

1.. Hoe signaleren, interpreteren en behandelen moeders met een verschillende 
etnischee achtergrond alledaagse gezondheidsproblemen van hun kleine 
kinderen? ? 

2.. Welke overwegingen laten moeders gelden in het omgaan met alledaagse 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen? 

3.. Wat zijn de kennisbronnen van de moeders? 
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Methode e 

Dee beschrijving van de methode van onderzoek omvat de algemene opzet van het onderzoek, 
dee verzameling van data en de wijze waarop ik de gegevens heb geanalyseerd. 

a)a) Opzet 

Bcc heb voor een kwalitatief explorerend medisch sociologisch onderzoek gekozen, omdat deze 
methodee van onderzoek geschikt is om informatie op een nog weinig onderzocht terrein te 
verzamelenn en in beeld te brengen en mij in staat stelt meer begrip te ontwikkelen voor de 
manierr waarop moeders hun leven vorm geven wanneer zij geconfronteerd worden met een 
ziektee bij hun kinderen. Het door mij uitgevoerde onderzoek is deels te karakteriseren als 
'perspectief-onderzoek'' (Hak, ten Have en Goethals, 1997), waarin het vooral gaat om het 
explorerenn en beschrijven van de 'kijk ' van mensen. Deze vorm van onderzoek is meestal 
gebaseerdd op interviews waarin informanten alle ruimte krijgen om hun visie op de een of 
anderee problematiek te verwoorden. Bij het procedureel onderzoek gaat het om de analyse 
vann sociaal georganiseerde activiteiten in een bepaalde setting. Mijn onderzoek combineert 
beidee benaderingen: De door de moeders beschreven hanteringssequenties vormen de 
procedures,, hun overwegingen geven het perspectief. 

Inn mijn onderzoek staan tijdens de interviews het handelen, de opvattingen en 
ervaringenn van de moeders met betrekking tot de alledaagse gezondheid van hun kinderen 
centraal.. Om de verschillende visies van de moeders te beschrijven heb ik een eenvoudige 
typologiee van het signaleren, interpreteren en handelen ontwikkeld om ze samenvattend te 
beschrijven. . 

Kwalitatieff  onderzoek richt zich met name op de studie van uitvoeringspraktijken en 
voorall  op de overwegingen die door deelnemers wordt gehanteerd. In mijn onderzoek gaat het 
mett name om typen van kennis die van belang zijn voor het begrijpen van het handelen van 
dee moeders bij gezondheid en ziekte van hun kinderen. 

Inn de methodologie van mijn onderzoek naar het omgaan met gezondheidsproblemen 
bijj  kinderen van een kleine groep moeders met een verschillende etnische achtergrond kom ik 
dichtt bij de onderzoeksbenadering van het symbolisch interactionisme. Het vertrekpunt van 
dee analyses in deze stroming is aandacht voor processen in betekenisverlening door mensen 
aann hun eigen gedrag en aan dat van anderen. Het onderzoek gaat meestal niet uit van 
theorieën,, maar van de alledaagse werkelijkheid zoals die door de betrokkenen zelf wordt 
ervaren. . 

Hett accent in mijn onderzoek ligt op de procedurele kant van het praktische handelen, 
opp de exploratie van overwegingen die moeders daarbij volgen en op de culturele herkomst 
vann die overwegingen. Voor wat de definitie van cultuur betreft sluit ik mij aan bij Venema 
(1992).. Hij beschrijft cultuur als een collectieve en actieve aanpassing aan veranderende 
maatschappelijkee omstandigheden op basis van een historische erfenis. Hij verklaart 
veranderingg vanuit een situationele benadering van het cultuurbegrip. Binnen een collectieve 
aanpassingg is echter altijd een zekere mate van variatie mogelijk. Op deze manier plaats ik de 
individuelee handelingen van de moeders in een ruimer kader door te zoeken naar 
overeenkomsten. . 
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b)b) Dataverzameling 

Inn dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van halfopen interviews in combinatie met door de 
moederss bijgehouden dagboeken. Ik heb de methode van dagboekjes gehanteerd omdat 
interviewss naar aanleiding van zo'n dagboek bijzonder geschikt zijn om te achterhalen wat de 
moederss belangrijk en om hun alledaagse verklaringen van gezondheid en ziekte vast te 
leggenn (Elliott, 1997). Met deze methode kunnen de gebeurtenissen rond de kinderen 
nauwkeurigg worden bijgehouden. Bovendien maken de dagboekjes het mogelijk de 
besluitvormingsprocessenn van de moeders weer te geven (Backett, 1990). Zimmerman en 
Wiederr (1977) zien de 'dagboek-interview' methode als een benadering van de methode van 
participerendee observatie waarbij de onderzoeker deelneemt aan de alledaagse werkelijkheid 
vann de geobserveerde. 

Tijdenss de interviews verduidelijkten de moeders soms hun dagboekaantekeningen met 
hett tonen van de door hen gebruikte huismiddelen, of door te laten zien op welke wijze zij 
hunn kinderen masseerden. Bij deze methode beschreven de moeders gedetailleerd hun 
handelenn in de dagboekjes. Dit nodigde hen tijdens de interviews uit tot het weergeven van 
hunn overwegingen bij en verantwoordingen voor hun optreden bij de gezondheidsproblemen 
vann hun kinderen. Dat is van belang omdat ik mij met name richt op de overwegingen van de 
moeders.. Het gaat hierbij niet om 'denken' in een mentale zin van het woord, maar om uitleg, 
verklaringenn van de moeders, in de context van het interview, als demonstratie van hun 
overwegingen.. Een bijkomend voordeel van de dagboek-interview methode is dat er hierbij 
minderr herinneringsbias optreedt. Het 'dagboekje' dient als geheugensteuntje voor de 
moeders.. Zo kunnen hun activiteiten met betrekking tot de gezondheidsproblemen in de 
afgelopenn periode gemakkelijk worden doorgesproken (Zimmerman en Wieder, 1977; 
Cunningham-Burley,, 1990; Elliott, 1997). 

Ikk heb, evenals Backett (1990) en Locker (1981), het 'omgaan met 
gezondheidsproblemen'' niet rechtstreeks waargenomen. De beschrijf de praktische kennis en 
dee handelingen van de moeders aan de hand van de dagboeken en de interviews. De wijze 
waaropp de moeders in de interviews vertelden over hun omgang met de 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen vertoont overeenkomst met de manier waarop ze 
werkelijkk mee omgaan, al zullen hun antwoorden ook rechtvaardigingen bevatten. 

Inn mijn onderzoek ben ik op zoek naar de verscheidenheid in handelen en 
overwegingenn van de moeders in hun alledaagse zorg voor hun kinderen. In navolging van 
Lockerr (1981: 16) zie ik open interviews als gebeurtenissen waarin informanten hun 
alledaagsee handelen met betrekking tot gezondheid en ziekte kunnen laten zien. In een 
communicatiee wordt het voor de informanten mogelijk hun omgaan met 
gezondheidsproblemenn bij hun kinderen te beschrijven in eigen termen. Dit geeft toegang tot 
hunn categorieën en tot de manier waarom zij deze gebruiken in het vormen van hun 
cognitievee orde. 

Tijdenss de interviews gaven de informanten soms aan bij wie zij hun kennis hadden 
opgedaan.. Locker (1981: 19) noemt dit de culturele kennisbronnen ('cultural resources'). 

Dee mogelijkheid van het geven van sociaal wenselijke antwoorden door de moeders 
waarbijj  zij zich als een goede moeder willen voordoen is altijd aanwezig. Ook kunnen 
moederss niet aan iedereen precies hetzelfde vertellen. Bepaalde 'geheimen' blijven bewaard 
(Vann Elteren-Jansen, 1995). Baruch (1981) echter laat zien dat mensen na herhaalde 
interviewss meer werkelijkheidsgetrouw vertellen. Hij constateerde dat hij in zijn 
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vervolginterviewss informatie kreeg die afweek van die uit de eerste interviews. Radley en 
Billi gg (1996) spreken in hun onderzoek over 'public' en 'private' verklaringen. Zij geven aan 
datt publieke en privé verklaringen afhankelijk van relatie en situatie voorkomen. Mensen 
gevenn dus in formele gesprekken publieke verklaringen, omdat het aanvaardbaar moet zijn 
voorr anderen. Privé verklaringen geven zij aan mensen zoals zijzelf, waarbij zij termen 
gebruikenn welke gedeeld worden door hun groep en waarmee zij een vertrouwensrelatie 
hebbenn opgebouwd. 

Evenalss in Locker's onderzoek (1981) naar het omgaan met klachten in de thuissituatie 
enn Backett's onderzoek met kinderen (1990) naar overwegingen over gezondheid en ziekte 
vann mensen met een verschillende sociale achtergrond, hield ook ik over een langere periode 
contactt met de moeders om inzicht te krijgen in de omgang met gezondheidsproblemen van 
dee gezinnen. Per moeder nam ik eerst een half gestructureerd interview af en vervolgens, na 
steedss één maand, aan de hand van dagboekjes twee meer open interviews. Hierdoor kreeg ik 
betrekkelijkk uitgebreide beschrijvingen van de hanteringssequenties in de opgetreden 
probleemsituaties,, aangevuld met de overwegingen van de moeders. Omdat de interviews drie 
maall  thuis in de vertrouwde omgeving van de moeders plaatsvonden, en ik met dagboekjes 
hethet handelen van de moeders nauwkeurig kon volgen, was er de mogelijkheid een 
vertrouwensrelatiee met hen op te bouwen. Op deze wijze kreeg ik inzicht in hun handelen en 
overwegingen.. Zo verkreeg ik informatie die diepgaander was dan wanneer er gekozen zou 
zijnn voor een éénmalig interview. Zo vertelde men mij soms ook over andere problemen dan 
dee onderwerpen van onderzoek, bijvoorbeeld over relatieproblemen. Mijn indruk van de 
interviewss is dat de moeders open spraken over de gezondheidsproblemen bij hun kinderen 
enn dat het voor hen een onderwerp was waar ze graag veel over vertelden. Ik heb weinig het 
gevoell  gehad dat er dingen in de verhalen van de moeders niet klopten, of dat zij sociaal 
wenselijkee verhalen vertelden. En was dit een enkele keer het geval dan werd dat in het 
tweedee of derde interview duidelijk, bijvoorbeeld als dan verteld werd dat de partner 
werklooss was, of niet thuis woonde. 

Inn het vooronderzoek, waaraan van elk van de drie groepen twee moeders deelnamen, 
namm ik de twee vervolginterviews al na twee weken af. Toen bleek echter de totale periode 
vann één maand te kort om voldoende sequenties te registreren over de alledaagse omgang met 
problemenn bij kinderen. Op grond van de resultaten van het vooronderzoek heb ik er daarom 
voorr gekozen informatie te verzamelen over een periode van twee maanden. 

Bijj  de introductie in het eerste interview bij de moeders thuis gaf ik aan dat ik 
geïnteresseerdd was in hoe zij met de problemen van hun kinderen omgaan, wat zij doen 
wanneerr hun kind ziek is, en wat zij doen om ziekte te voorkomen binnen het gezin. Het 
eerstee interview werd afgenomen aan de hand van een vragenlijst (bijlage 1) die was 
gebaseerdd op de ervaringen uit het vooronderzoek. De tijdens dit interview verkregen 
informatiee vormt de context waarbinnen de gezondheidsproblemen bij de kinderen geplaatst 
werden.. De vragenlijst had betrekking op algemene informatie over voeding, de 
aanwezigheidd van medicijnen in huis, het handelen van de moeder bij vorige 
gezondheidsproblemen,, lectuur en bekeken televisieprogramma's over ziekte en gezondheid, 
enn op de omgang met familie, kennissen en buren. 

Naa dit eerste interview volgden er twee waarin het dagboekje, dat door de moeders 
gedurendee tweemaal één maand werd bijgehouden, dag voor dag werd doorgelopen. De 
moederss in het vooronderzoek brachten naar voren dat het aangeven van te bespreken punten 
perr dag in het dagboekje voor hen makkelijker zou zijn om over de alledaagse dingen te 
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schrijven.. Vaak bleek er aan het einde van de dag weinig gebeurd, ook omdat het onderwerp 
vann onderzoek alledaagse gezondheid is. Het lijk t vaak ook voor de informanten allemaal zo 
gewoonn wat er gebeurt. Het dagboekje in het hoofdonderzoek bestond daarom uit een schrift 
waarinn de moeder per aangegeven dag met behulp van een door mij opgestelde 
aandachtspuntenkaartt (bijlage 2) de afgelopen dag kon beschrijven. De kaart vraagt de 
moederr elke dag aantekeningen te maken over de voeding, vitaminen en huismiddelen die zij 
geeftt aan haar kind(eren). Eveneens zijn er punten in geval van gezondheidsproblemen, wat 
zijj  opmerkte bij haar kind(eren), wat zij dacht dat het was, wat zij deed en met wie zij 
hieroverr overleg had. 

Naa veertien dagen belde ik de moeder op met de vraag of er nog problemen waren met 
hett dagboekje en of het schrijven goed verliep. Meestal waren er geen vragen. Over het 
algemeenn werd er dagelijks in de dagboekjes geschreven door de moeders en waren de 
ervaringenn met het schrijven positief. Hoewel de ene moeder wat uitgebreider schreef dan de 
andere,, kon tijdens de vervolginterviews de afgelopen periode aan de hand van het dagboekje 
bijj  alle moeders goed doorgesproken worden. De las hierbij samen met de moeders de 
dagboekjess door. Aan de hand hiervan vroeg ik op bepaalde punten door, en zocht ik naar 
aanvullendee informatie. 

Omdatt ik een dochter heb, die in de periode van het afnemen van de interviews in 
dezelfdee leeftijdscategorie viel als de kinderen van de geselecteerde moeders, kon ik me heel 
goedd inleven in de gezondheidsperikelen die zij met hun kinderen doormaakten. Ik herkende 
veell  van de door hen genoemde problemen. 

Naarr mijn gevoel hebben de interviews plaatsgevonden in een ontspannen en prettige 
sfeer.. De koffie stond vaak al klaar. Een aantal interviews eindigde met een uitnodiging voor 
eenn warme maaltijd met het hele gezin. De heb de uitnodigingen aangenomen en at dan mee 
nadatt we het laatste interview hadden afgerond, omdat ik de interviews niet wilde 
beïnvloeden.. Daarnaast heb ik het Hindoestaanse lichtjesfeest mee mogen vieren bij een 
gezin.. Als dank voor de medewerking heb ik de moeders een cadeaubon en een presentje voor 
dee kinderen gegeven. 

All ee interviews werden op band opgenomen, en letterlijk uitgewerkt in tekst materiaal 
omm vervolgens aUe informatie nauwkeurig te kunnen analyseren. De duur van de gesprekken 
wass gemiddeld anderhalf uur per keer. 

c)c) Analyse 

Dee onderzoeksdata bestaan uit bandopnamen van negentig interviews met dertig moeders. 
Omm het materiaal geschikt te maken voor analyse zijn aüe negentig interviews 
getranscribeerd.. Hiertoe zijn met behulp van een dictafoon de interviews afgeluisterd en 
letterlijkk ingevoerd in de computer. Door de bijgeluiden tijdens de interviews 
(kinderstemmenn en speelgoedgeluiden) was het uitwerken van een aantal interviews een 
tijdrovendee bezigheid. Het uitwerken van een interview nam gemiddeld anderhalve dag in 
beslag.. Zo is het onderzoeksmateriaal omgezet in een leesbare en beheersbare vorm. 

Dee hanteringssequenties heb ik benoemd op basis van de uiteindelijke 
gezondheidsproblemenn zoals deze door de moeders benoemd werden. Bij de analyse van het 
materiaall  ben ik uitgegaan van de volgende genoemde gezondheidsproblemen: bof, mazelen, 
vijfde/zesdee ziekte, waterpokken, braken, diarree, griep, hoesten, koorts, stuip, verkoudheid, 
groeipijn,, netelroos, steenpuisten, buikpijn, benauwdheid, astma, bronchitis, eczeem 
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(allergie),, obstipatie, oorpijn, ooginfectie, door het boze oog en boze geesten veroorzaakte 
gezondheidsproblemen,, hoofdluis, doorkomende tanden, vleeswond, voeding (suiker, 
kleurstoffen),, slechte eetlust, slecht slapen en een aardbeienplek. Daarnaast werden er 
preventievee activiteiten genoemd zoals weerstand bevorderen, koorts voorkomen, voorkomen 
bovennatuurlijkee negatieve invloeden, lichaamsverzorging. 

Voorr de analyse van de teksten heb ik gebruik gemaakt van het computerprogramma 
Kwalitan.. Dit programma is ontwikkeld door Peters en Wester (1989) ter ondersteuning van 
kwalitatieff  onderzoek. Voor de verwerking van het materiaal met behulp van Kwalitan heb ik 
dee interviewteksten opgedeeld in 'scènes'. Dit zijn afgebakende delen tekst betreffende één 
vann bovengenoemde gezondheidsproblemen. Daaraan werd een trefwoord (b.v. 'verkouden', 
off  'koorts') verbonden. Hierbij heb ik gestreefd naar het gebruik van gelijke trefwoorden voor 
dezelfdee ter sprake gekomen gezondheidsproblemen in alle drie de groepen moeders. Naast 
dee trefwoorden voor gezondheidsproblemen die bij alle groepen ter sprake kwamen waren er 
ookk trefwoorden die alleen voor een bepaalde groep golden, zoals bijvoorbeeld 'het boze oog' 
bijj  de Surinaams-Hindoestaanse moeders. 

Naa het indelen van de interviews in scènes heb ik de teksten omgezet in een ASCII tekst 
(eenn ruwe tekstfile) om ze in te lezen in Kwalitan. Per groep (Nederlands, Nederlands-
Indisch,, Surinaams-Hindoestaans) zijn alle interviews in drie Kwalitan 'werkbestanden' 
ondergebracht. . 

Voorr analyse van de variatie in elk van de elementen signaleren, interpreteren, handelen 
zijnn de in de interviews ter sprake gekomen hanteringssequenties voor de verschillende 
gezondheidsproblemenn doorgelopen. Uitgangspunt is hoe de moeders actief, op procesmatige 
wijzee invulling geven aan de hanteringssequenties. 

Omm de variatie in het signaleren van de moeders zo zuiver mogelijk te beschrijven, heb 
ikk de bevindingen met betrekking tot het signaleren zo veel mogelijk ontdaan van hun 
interpretatie.. Vervolgens heb ik de variatie in de interpretatie beschreven. Interpretatie bouwt 
voortt op waargenomen aanwijzingen en omvat het vaststellen van wat er aan de hand is en 
hett vinden van een verklaring. Het handelen dat resulteert uit het interpreteren werk ik daarna 
verderr uit. Daarbij beschrijf ik de variaties in het praktisch handelen en de verscheidenheid in 
dee meestal aan dit handelen gerelateerde overwegingen. 

Hett accent in mijn analyse van handelen ligt op het handelen van de moeders voordat zij een 
professionelee hulpverlener raadplegen. 

Wanneerr moeders geconfronteerd worden met een gezondheidsprobleem bij hun 
kind(eren)) kunnen de moeders besluiten het probleem nog even aan te zien, of niets doen. Als zij 
besluitenn iets te doen en tot handelen over te gaan, dan maken zij op basis van de aanwijzing(en) 
enn interpretatie vervolgens hun keuze uit beïnvloeding van het lichaam van buitenaf (uitwendig 
behandelen)) of het kind iets geven (inwendig behandelen). Veelal echter komen verschillende 
soortenn van handelingen in combinatie voor. Moeders kunnen ook maatregelen nemen niet direct 
opp het kind zijn gericht, maar die de omgeving van het kind beïnvloeden. Het handelen van de 
moederss omvat ook handelingen met het oog op preventie. Het voorkomen van 
gezondheidsproblemen,, het preventief handelen, is tot dusver bij de beschrijving van de 
elementenn signaleren en interpreteren niet als zodanig ter sprake gekomen. 

Inn mijn analyse van de interviews met de moeders betrek ik, naast de door mij gevonden 
diversiteitt in het praktisch handelen, de overwegingen van de moeders hierbij. In de praktijk van 
dee alledaagse gezondheidszorg gebruiken ze een reeks van overwegingen. Deze overwegingen 
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zijnn door mij voor de betreffende handeling beschreven. De overwegingen hebben enerzijds 
betrekkingg op de technische uitvoering van het praktisch handelen en conditionele factoren, en 
anderzijdss het doel en de werking van het handelen en wat de moeders hierbij heeft gemotiveerd. 
Opp deze wijze geef ik een weergave van de overwegingen die de moeders in de praktijk van hun 
alledaagsee zorg gebruiken en welke tijdens de interviews in hun antwoorden naar voren zijn 
gekomen.. De overwegingen zijn verklaringen van het verwoorde handelen, 'accounts*. 

Hett handelen grijpt terug op de waargenomen aanwijzingen en interpretatie van de moeder. 
Opp deze manier breng ik de variatie in hanteringssequenties tussen de verschillende etnische 
groepenn in beeld. 

Inn de beschrijving van mijn bevindingen plaats ik middels citaten de visie en beleving 
vann de moeder (het 'emic' perspectief) binnen het kader waarin ik mijn onderzoeksresultaten 
presenteer,, het 'etic' perspectief. De gevonden variatie in de elementen illustreer ik zo aan de 
handd van met Kwalitan geselecteerde citaten. 

Inn elk hoofdstuk presenteer ik de gevonden typologische diversiteit in signaleren, 
interpreterenn en behandelen schematisch gerangschikt per genoemd gezondheidsprobleem. 
Ditt geeft een overzicht van de ziekten zoals die zich in de praktijk voordoen en het daarbij 
gevondenn handelen. Deze schema's zijn niet uitputtend. Het is niet altijd een duidelijke 
'medische'' indeling in gezondheidsproblemen: koorts bijvoorbeeld is medisch gezien in het 
algemeenn een symptoom van een infectie. Moeders zien het vaak als een te bestrijden 
gezondheidsprobleemm op zich. 

Aann het einde van elk van de analyse-hoofdstukken over signaleren, interpreteren en 
handelenn is een 'voorbeeldverhaal' van een moeder gegeven, waarin het element dat daarvoor 
analytischh is uiteengerafeld als het ware in zijn natuurlijke, 'pre-analytische' samenhang 
binnenn de totale hanterings sequentie wordt voorgesteld. Aan relevante delen uit het 
'voorbeeldverhaal'' worden de ontwikkelde termen en inzichten uit de analyse toegevoegd. Op 
dezee manier wordt het verband tussen het materiaal, in al zijn alledaagsheid, en de 
uitsplitsendee analyse duidelijk. 

Inn de interviews komen verschillende onderdelen van een hanteringssequentie vaak niet 
inn aaneengesloten scènes aan de orde. Gebruik makend van de tekstanalytische 
mogelijkhedenn die Kwalitan biedt, heb ik de samenstellende delen van een 
hanteringssequentiee bij elkaar gevoegd. Kwalitan hielp met name om makkelijk door de 
interviewss heen te kunnen lopen en met trefwoorden segmenten te kunnen selecteren. Met 
behulpp van Kwalitan konden zo bijvoorbeeld alle sequenties waar 'koorts' als aanwijzing in 
voorkwamm worden bekeken. Daarnaast was het makkelijk geselecteerde interview gedeeltes 
off  specifieke citaten te printen en een overzicht krijgen van wat de breedheid in materiaal is. 
Naastt de ingedeelde scènes ben ik ook met behulp van 'vrije' trefwoorden door het materiaal 
gegaan,, zoals bijvoorbeeld voor het element signaleren zoeken op het trefwoord 'blauw'. De 
terugontvangenn dagboekjes zijn voor een nauwkeurige reconstructie van de 
hanteringssequentiess als hulpmiddel gebruikt. 

Mett name bij de beschrijving van de bevindingen bij interpreteren en handelen is de 
rol,, het gebruik van bij de moeders aanwezige kennis weergegeven. Verder ben ik 
afzonderlijkk ingegaan op het opdoen van kennis. 

Mett de analyse probeer ik een gedifferentieerd beeld te geven van de alledaagse 
omgangg van moeders met de gezondheidsproblemen van hun kinderen en hun overwegingen 
daarbij. . 
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Dee geselecteerde moeders 

Naastt Nederlandse moeders heb ik in het onderzoek gekozen voor moeders met een Nederlands-
Indischee en Surinaams-Hindoestaanse moeders achtergrond. Nederlands-Indië en Suriname 
behorenn beiden tot het Nederlandse koloniale verleden. De Nederlandse taal, cultuur en het 
gezondheidssysteemm zijn daardoor voor deze groepen niet geheel onbekend. De Surinaams-
Hindoestaansee groep heb ik gekozen omdat dit voor mij een interessante onderzoeksgroep is 
waaronderr ook weinig onderzoek is verricht. Om inzicht te krijgen in de culturele achtergrond 
vann de twee laatst genoemde groepen moeders geef ik een korte beschrijving van hun 
geschiedeniss in Nederland. 

Dee migratiestromen naar Nederland van de Indische Nederlanders vonden plaats tussen 
19455 en 1967 (Vriezen, 1993). De integratie van gerepatrieerde Nederlands-Indiërs werd lang 
gezienn als probleemloos. Dit werd verklaard door de geografische spreiding over Nederland, en 
dee differentiatie in beroeps- en inkomensgroepen. Verder was er een oriëntatie op de 
Nederlandsee maatschappij ten koste van de eigen Indische achtergrond. Tenslotte werd een groot 
aantall  huwelijken buiten de Indische gemeenschap gesloten (Ellemers en Vaillant, 1985). In loop 
derr jaren zijn er echter wel vraagtekens geplaatst bij de probleemloze integratie. Zo is er de 
kwestiee van de Molukse gemeenschap in Nederland en hun strijd voor een terugkeer naar de 
onafhankelijkee Molukken. Halverwege de jaren zeventig kwamen er veel aanvragen voor een 
uiüceringg op basis van de Wet uitkeringen vervolgslachtoffers, waarbij echter onder de 
gerepatrieerdenn een grote vraag naar immateriële hulp zichtbaar werd. De eerste en tweede 
generatiee Nederlands-Indiërs uit Indonesië omvat zo'n 440.000 personen (CBS, 1997). 

Inn de jaren zeventig kwam er een grote toestroom naar Nederland op gang van 
Hindoestanenn die Suriname verlieten vanwege de politieke situatie. Aanvankelijk waren dit 
voorall  mensen met enige opleiding; later volgden ook veel mensen uit de districten die weinig of 
geenn opleiding hadden. Hoewel de Nederlandse overheid getracht heeft de Hindoestanen over 
hett land te spreiden heeft een groot aantal zich in Den Haag gevestigd. Het merendeel van de 
Hindoestaansee gemeenschap is Hindoe, een deel is Moslim en een klein percentage is Christen. 
Zijj  spreken naast het Nederlands het Hindustani (Lalmahomed, 1992). De religieuze achtergrond 
vann de Hindoestanen heeft grote invloed op hun opvattingen. Over het algemeen hebben 
Hindoestanenn in Nederland nog een sterke voorkeur voor een huwelijk binnen de eigen etnische 
groepp en geloofsrichting. Vanaf de jaren vijfti g hebben jongeren, en met name de jongens, meer 
inspraakk gekregen in de acceptatie of afwijzing van huwelijkspartners die door de ouders worden 
voorgedragenn (Eldering en Borm, 1996). De Surinaamse gemeenschap in Nederland (eerste en 
tweedee generatie) bestaat uit totaal zo'n 280.000 personen (Verweij, 1996). Deze groep is 
opgebouwdd uit Hindoestanen, Creolen, Javanen, een kleine groep Chinezen en een nog kleinere 
groepp Boslandcreolen (Mugra, 1990). Precieze cijfers over het aantal Surinaams-Hindoestanen in 
onss land zijn niet te verkrijgen omdat de Nederlandse overheid alleen de cijfers verzamelt over 
personenn geboren in Suriname of personen waar één van de ouders afkomstig is uit Suriname. 
Naarr schatting vormen de Hindoestanen ruim een derde van de totale Surinaamse bevolking. 
Meerr dan een derde van de Hindoestanen in Nederland woont in Den Haag (Eldering en Borm, 
19%). . 

Dee onderzochten bestaan dus uit: 
NederlandseNederlandse moeders: moeders met ouders die in Nederland geboren zijn. 
Nederlands-IndischeNederlands-Indische moeders: moeders uit de groep Nederlands-Indische mensen die 
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vanaff  1950 uit Indonesië geëmigreerd zijn (Vriezen, 1993: 19), of in Nederland geboren 
afstammelingenn daarvan. 
Surinaams-HindoestaanseSurinaams-Hindoestaanse moeders: moeders die afstammen van de oorspronkelijk uit 
hett gebied Hindostan in India afkomstige migranten die vanuit Suriname naar 
Nederlandd zijn gekomen. 

Bijj  de selectie van de geïnterviewde moeders uit deze drie groepen heb ik gezocht naar 
moederss met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie en een overeenkomstige sociaal 
economischee status (Backett, 1990). De heb gekozen voor deze constanten bij het selecteren 
vann de moeders om eventuele etnische verschillen met betrekking tot het alledaagse omgaan 
mett gezondheidsproblemen zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. 

Gezinnenn waar problemen speelden, zoals incest, alcohol en drugs, heb ik niet in de 
selectiee opgenomen, omdat deze problemen de omgang met alledaagse gezondheidszorg 
zoudenn kunnen overschaduwen. 

Dee moeders die voor dit onderzoek werden gezocht zijn vrouwen met minimaal één 
kindd in de leeftijd van één tot vier jaar. De heb voor deze categorie moeders gekozen omdat 
moederss met hun kinderen in deze leeftijdscategorie naar buiten gericht zijn: het kind naar de 
peuterspeelzaall  brengen bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen de kinderen in aanraking komen met 
ziektenn zoals verkoudheid, griep en kinderziekten waaronder waterpokken, vijfde en zesde 
ziekte.. Kinderziekten treden in het algemeen op vanaf één jaar (Van den Brande et al, 1990). 
Mett deze selectiecriteria bereik ik moeders die met grote waarschijnlijkheid met 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen worden geconfronteerd. 

Dee moeders wonen in drie Haagse wijken met vooral minder draagkrachtige bewoners: 
hett Regentessekwartier, het Transvaaücwartier en de Schilderswijk. Met deze selectie wordt 
dee sociale status van de moeders min of meer constant gehouden. 

Binnenn de geselecteerde wijken koos ik 'niet-werkende' moeders of moeders met een 
deeltijdbaann (0-20 uur per week). Deze selectie werd gemaakt omdat ik veronderstelde dat 
eenn kind van een moeder met een volledige baan de hele week naar een kinderdagverblijf gaat 
enn de moeder daarom op een minder directe wijze met de dagelijkse gezondheidsproblemen 
vann het kind wordt geconfronteerd. 

Aann het onderzoek hebben in totaal 30 moeders meegewerkt, tien Nederlandse, tien 
(Nederlands-)Indischee en tien Surinaams-Hindoestaanse. In onderstaand schema geef ik enige 
kenmerkenn van de moeders in de drie onderzoeksgroepen. 

Schemaa 3.2 Kenmerken van de dri e onderzoeksgroepen 

Nederlandsee Nederlands- Surinaams-
moederss Indische Hindoestaanse 

moederss moeders 

Gemiddeldee leeftijd moeders 29 31 29 
Spreidingg 23-37 24-38 22-37 

Status s 
Gehuwd d 
a.. Samenwonend 3 8 6 
b.. Niet samenwonend 3 
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Mett partner 
a.. Samenwonend 
b.. Niet samenwonend 
Alleenstaand d 

Gemiddeldee leeftijd van de 
kinderen n 

Aantall  kinderen 
Een n 
Twee e 
Drie e 

Geboorteland d 
Nederland d 
Indonesië ë 
Suriname e 

Religie e 
Geen n 
Protestant t 
Hindoe e 
Moslim m 

Opleidingg Dip 
Lageree school 

Huishoudschool l 

LEAO O 

MULO/MAV O O 

MEAO O 

HAVO O 

VWO O 

Aantall  moeders met een 
deeltijdbaan n 

Totaal l 

oma a 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 

Nederlandse e 
moeders s 

6 6 
1 1 

2 2 

7 7 
2 2 
1 1 

10 0 

10 0 

2 2 
3 3 

1 1 
1 1 
1 1 

2 2 

5 5 

10 0 

Nederlands--
Indische e 
moeders s 

2 2 

2 2 

7 7 
3 3 

5 5 
5 5 

7 7 
3 3 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

2 2 
2 2 
1 1 

1 1 

8 8 

10 0 

Surinaams--
Hindoestaanse e 

moeders s 
1 1 

3 3 

5 5 
5 5 

10 0 

7 7 
3 3 

2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

1 1 

2 2 

3 3 

10 0 

Omm met moeders met kinderen in de omlijnde leeftijdscategorie in contact te komen koos ik 
voorr een benadering via de peuter/kleuterzorg van het Kruiswerk. Deze zorg richt zich op het 
begeleidenn en ondersteunen van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van peuters en 
kleuterss tussen veertien maanden en vier jaar en heeft een belangrijke preventieve taak. 
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Hierbijj  gaat het er niet alleen om ziektebeelden en afwijkingen in een zo vroeg mogelijk 
stadiumm te constateren en vervolgens om tijdig maatregelen te kunnen nemen, maar ook om 
moederss te ondersteunen met praktische voorlichting over voeding, veiligheid en het geven 
vann vaccinaties. 

Wekelijkss nam ik samen met de wijkverpleegster de lijsten door met de namen van 
moeders,, die voor de komende consultatiebureauzittingen waren opgeroepen. Over een 
periodee van enige weken woonde ik een aantal consultatiebureauzittingen bij. Hierbij kwam 
ikk in contact met Nederlandse en Surinaams-Hindoestaanse moeders en met een klein aantal 
Nederlands-Indischee moeders. Nederlands-Indische moeders die het consultatiebureau 
bezochtenn bleken gering in aantal. Om het gewenste aantal Nederlands-Indische moeders te 
verkrijgenn werden met de hulp van de wijkverpleegster en de consultatiebureau-arts moeders 
mett een mogelijke Nederlands-Indische herkomst getraceerd. Hierdoor nam het vinden van 
geschiktee moeders uit deze groep in verhouding meer tijd in beslag dan bij de andere 
geselecteerdee groepen. 

Tijdenss het bezoek van de moeders aan de consultatiebureau-arts werd ik 
geïntroduceerd.. Het eerste persoonlijke contact met de moeders legde ik na afloop van hun 
bezoekk aan de consultatiebureau-arts en de wijkverpleegster. Bij mijn introductie aan de 
moederss gaf ik duidelijk aan dat ik niet voor het Kruiswerk werkte. Ik vertelde hen over het 
doell  van mijn onderzoek en wat medewerking hieraan voor hen inhield: drie interviews bij 
henn thuis en het bijhouden van een dagboekje gedurende twee maanden. Vervolgens vroeg ik 
off  zij bereid waren mee te werken en maakte ik een afspraak voor het eerste interview bij hen 
thuis. . 

Naa het verzoek om mee te werken aan het onderzoek gaf slechts één moeder direct aan 
geenn tijd te hebben. Een Nederlandse en een Surinaams-Hindoestaanse moeder bleken zich, 
naa toegezegd te hebben mee te willen werken aan het onderzoek, te hebben bedacht. Angst 
overr wat er met de door de verstrekte gegevens zou kunnen gebeuren speelde hierbij een rol. 
Inn plaats van deze moeders heb ik andere moeders benaderd. 
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HoofdstukHoofdstuk 4 

Signaleren n 

Inn mijn bevindingen is het signaleren van aanwijzingen het begin van het proces dat zich bij 
dee moeders afspeelt in het omgaan met gezondheidsproblemen. Daarom beschrijf ik 
'signaleren'' als eerste element in de hanteringssequentie. 

Vaakk karakteriseren moeders de door hen waargenomen aanwijzingen als afwijkingen 
vann de normale, gezonde situatie. Wat voor de moeders de normale situatie is beschrijf ik 
hieronder.. Deze normale situatie is niet een genormaliseerde afwijkende situatie, maar door 
dee moeders als gezond beschouwde situatie van het kind. Het normaliseringsproces, waarbij 
eenn van de normale situatie afwijkende toestand getracht wordt als 'normaal' te interpreteren, 
wordtt in hoofdstuk 'interpreteren' beschreven. 

Uitt de interviews komt een grote variatie naar voren in wat de moeders signaleren als 
'aanwijzingen',, signalen voor eventueel beginnende gezondheidsproblemen bij hun kinderen. 
Dee door de moeders in de interviews aangegeven aanwijzingen zijn conform Locker (1981: 
50)) onder te verdelen in drie typen: als eerste de aanwijzingen die voortkomen uit het gedrag 
vann de kinderen, ten tweede de lichamelijke toestand van het kind, en ten derde uit de wijze 
waaropp het kind het 'zich niet lekker voelen' aan haar kenbaar maakt. 

Dee genoemde typen aanwijzingen heb ik verder uitgewerkt. De aanwijzingen kunnen 
enkelvoudig,, maar ook in combinatie voorkomen. Gecombineerde aanwijzingen kunnen 
tegelijkertijdd of na elkaar optreden. Aanwijzingen kunnen tegenstrijdig zijn. Tenslotte kunnen 
combinatiess van aanwijzingen (actief) door de moeder worden waargenomen, als zij zoekt 
naarr 'aanvullende aanwijzingen'. Naast een beschrijving van deze categorieën aanwijzingen 
zijnn er de bevindingen met betrekking tot de door de moeders aangegeven meetbare, 
kwantificeerbaree aspecten van de waargenomen aanwijzingen: de frequentie ervan; de duur 
enn de intensiteit van aanwijzingen. Het netwerk van de moeders kan hun signaleren 
beïnvloeden.. Uiteindelijk beschrijf ik de aanwijzingen op weg naar het herstel en de 
terugkeerr naar de normale situatie. In een schematisch overzicht presenteer ik de gevonden 
aanwijzigenn per gezondheidsprobleem. 

Tenslottee wordt als voorbeeld voor het element 'signaleren' een volledige 
hanteringssequentiee van een gezondheidsprobleem, waterpokken, beschreven. Hierin wordt 
hett element 'aanwijzingen' in samenhang met de overige elementen geplaatst in de totale 
contextt van de alledaagse situatie. 

Dee normale toestand 

Inn de interviews geven de moeders aan dat de aanwijzingen voor het optreden van een 
gezondheidsprobleemm die door hen worden waargenomen kunnen worden gekarakteriseerd 
alss het signaleren van veranderingen ten opzichte van de normale toestand van de kinderen. 
Dee normale toestand is daarmee de uitgangssituatie voor alle onderzochte moeders. Een 
normalee toestand blijkt voor moeders bepaalde karakteristieken te hebben. Deze situatie 
wordtt door de moeders gekenmerkt als een situatie waarin een kind gezond is, dat betekent in 
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dee woorden van de moeders gewoon eet, gewoon drinkt, goed slaapt en wil spelen. Daarnaast 
zijnn er voor de moeder geen andere aanwijzingen dat er iets mis is. Een moeder vertelt:1 

Hijj  eet alles op en R. is kerngezond... 

Verderr schrijft een moeder in haar dagboekje:2 

Zondag,Zondag, twee eierkoeken, melk en thee, brood met kalkoen en ei, snoep, limonade, soep en 

vissticks,vissticks, een duinwandeling gemaakt en op een grote zandvlakte gespeeld in de speeltuin, 

gezondheidgezondheid is prima. 

Dee normale toestand kan dus worden gekenmerkt als een situatie die door de moeders als 
'gezond'' wordt beoordeeld. 

Aanwijzingen n 

Alss de moeders iets signaleren dat van de normale situatie afwijkt, waaruit blijkt dat er iets 
aann de hand is, herkennen zij dit over het algemeen direct aan hun kind. Hier begint dus het 
feitelijkee signaleren en dus ook de hanteringssequentie van de moeders. In het onderstaande 
geeff  ik een gedetailleerde analyse van de bij de moeders aangetroffen variaties in 
aanwijzingen.. Die heb ik benoemd als a) gedragsaanwijzingen, b) lichamelijke aanwijzingen 
enn c) communicatieve aanwijzingen. 

a)a) Gedragsaanwijzingen 

Alss gedragsaanwijzingen geven de moeders vaak aan dat hun kinderen stil en hangerig 
worden.. Zo vertelt een moeder als haar kind een kou heeft opgelopen: 

Ja,, want gistermiddag ineens, we waren even weggeweest. En toen kwamen we thuis, en toen was 

hijj  een beetje hangerig, vervelend, weetje. 

Veell  voorkomende gedragsaanwijzingen zijn verder niet goed eten, drinken, slapen of spelen. 
Steedss duidt dit erop dat de moeders signaleren dat hun kind zich anders gedraagt dan zij van 
hunn kind in de normale situatie gewend zijn. Een voorbeeld van een omschrijving van een 
moederr van een gedragsverandering is: 

Normaall  doet hij nooit zo. 

Wee zien hier dat de moeder niet benoemt wat er eigenlijk voor haar afwijkend is, maar het 
feitt dat het gedrag afwijkt van de normale situatie is voor haar voldoende om te worden 
opgemerkt.. Een andere moeder beschrijft wat voor haar zoon kenmerkend is voor de normale 
situatiee en dat voor haar slapen een duidelijke aanwijzing is voor een beginnend 

11 Citaten uit interviews zijn zonder aanhalingstekens weergegeven. 
22 Cursief weergegeven tekst is letterlijk overgenomen uit het dagboekje. 
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gezondheidsprobleem: : 

Normaall  is hij één en al energie. En dan komt hij altijd bij je zitten. Als hij ziek wordt dan kun je 

datt merken aan hem. Dan gaat hij slapen of eh... 

Verderr vertelt een moeder over veranderend eetgedrag van haar zoontje bij het optreden van 
eenn gezondheidsprobleem: 

Alss hij niet eet en niet wil eten zoals met lekkere dingen waarvan ik weet nou daar komt hij zijn 

bedd vooruit... 

Weerr een andere moeder vertelt als kenmerkend gedrag voor een beginnend 
gezondheidsprobleemm bij haar zoon: 

Kinderenn geven het direct aan als ze zich rot voelen. Hij gaat dan echt veel tegen je aan liggen. 

Nogg een andere moeder vertelt over het gedrag van haar dochter: 

Nouu ik zat bij mijn vriendin hier, en toen werd ze in één keer hangerig. Normaal speelt ze met die 

meisjes,, maar ze wilde niet spelen. En toen ben ik naar huis gegaan, en toen ging ze op de 

bankk rustig zitten. Dus toen dacht ik van nou er klopt iets niet. 

Eenn ander voorbeeld van een gedragsaanwijzing is wanneer een moeder aangeeft dat haar 
kindd vaak naar een oor grijpt. 

Alss hij aan zijn oor trekt dan weet ik alweer hoe laat het is. 

Sommigee bevindingen met betrekking tot gedragsaanwijzingen lijken erg voor de hand 
liggend,, zoals het trekken aan het oor als indicatie voor oorpijn. Hieruit blijkt dat moeders 
alertt zijn en ook kleine aanwijzingen bij hun kinderen signaleren als afwijkend van de 
normalee situatie. 

b)b) Lichamelijke aanwijzingen 

Dee in de interviews vermelde lichamelijke aanwijzingen zijn voor de moeders: vlekken, 
verhoging,, koorts, diarree, overgeven, hangende ogen, hoesten, obstipatie en tenger zijn. 
Moederss noemen ook kleuren als duidelijke aanwijzingen die al dan niet als signaal fungeren 
voorr een mogelijk gezondheidsprobleem. Een voorbeeld: 

Dee heb de afgelopen week wel hier en daar vlekjes gezien die ze normaal niet heeft bij haar luier 
enn op haar buik ja... 

Moederss spreken ook over lichamelijke aanwijzingen als: niezen, een snotneus, snotteren, een 
beetjee hoesten, het hebben van waterogen, een loopneus, een verstopte neus, een hese stem. 

Naastt een loopneusje heeft ze nergens last van. 
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Uitt het voorgaande blijkt dat lichamelijke aanwijzingen een signaal kunnen zijn voor de 
moeders.. De aanwijzingen maken hen alert en doet hen vergelijken in welke mate een 
veranderingg is opgetreden met de normale situatie, om zo de aanwijzing op waarde te kunnen 
schatten. . 

Bijj  'het boze oog', een gezondheidsprobleem dat speelt in het Surinaams-
Hindoestaansee volksgeloof, is een moeder opmerkzaam op bepaalde aanwijzingen als het 
kindd een bepaalde leeftijd heeft omdat het dan veel voorkomt: 

m:: Maar... de maanden in de geboorte, tussen de... tussen de eerste maand en de zesde maand, 

dann worden ze 't altijd hè? 

o:: .... Hoe zie je dat nou direct? Als moeder zijnde, dat het dat is? 

m:: Eh... gewoon, 's morgens dan worden ze ineens ziek hè? Dan weetje En dan gaat het 

zo,, een kind gaat dan overgeven hè? Je merkt het gelijk. Als die gaat overgeven en dan 

wordenn ze ziek. 

Alss het kind ouder is zegt dezelfde moeder over de invloed van het boze oog: 

Meestall  kan ik het niet merken. 

Dee moeder is minder alert omdat het boze oog op deze leeftijd weinig voorkomt. 
Eenn andere lichamelijke aanwijzing die moeders signaleren is een verandering in de 

kleurr van de huid van het kind. Zo vertelt een moeder over haar kind: 

Eenn klein beetje koortsig, want je ziet het aan zijn wangen, die worden helemaal rood. 

Dee rode kleur van de wangen is voor de moeder een indicatie dat het kind een beetje koortsig 
is.. Rood is dus een aanwijzing voor koorts. De ene lichamelijke aanwijzing is dus 
kenmerkendd voor een andere lichamelijke aanwijzing. De kleur rood is in dit geval een 
aanvullendee aanwijzing op een klein beetje koortsig zijn. De huid kan ook helemaal rood zijn. 
Zoo vertelt een moeder over het kind van een vriendin: 

Zee heeft een baby van zes maanden, maar dat huidje is helemaal droog, rood. 

Dee rode kleur van de huid is een bevestiging van het huidprobleem van het kind. Andere 
verkleuringenn die op kunnen treden in de huid zijn bijvoorbeeld blauw bij kneuzingen of een 
blauwee aardbeienplek (vergroeiing op de huid). Een moeder vertelt over het vallen van haar 
zoon: : 

Zee hebben een tuin, maar een hoog hek, op slot. Hij heeft geklommen en is gevallen, zijn buikje 

blauww en hier blauw, als ik hier, trouwens hoe dan ook hij zit altijd onder de blauwe plekken hoor, 

hoee dan ook gevallen op de school, want ja toen met die peuterschool, met die fietsjes en dan 

stoten... . 

Eenn andere moeder vertelt over een aardbeienplek bij haar dochtertje: 
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Wantt die heb ik ook op mijn rug gehad, en mijn moeder vond dus inderdaad van haar dat die 

dikkerr was dan bij mij op mijn rug toen ooit was. Want zij zegt: joh hij is heel dik geworden en 

helemaall  blauw. Maar dat is eigenlijk al zo geweest maar dat was haar gewoon nooit zo 

opgevallenn dat het zo erg was. En ze zeggen dus inderdaad, dat moet steeds minder worden. 

Hett signaleren van kleuren als lichamelijke aanwijzing is een belangrijk thema voor een 
gezondheidsprobleemm vaak in combinatie met andere aanwijzingen. Groen en geel zijn voor 
moederss ook herkenbare kleuren. Zo vertelt een moeder: 

Jaa zeg maar, zeg maar uh eens in de veertien dagen dan is hij echt drie, vier dagen lang verkouden, 

echtt snotneus, lopende neus, groen, geel weetje. 

Eenn andere moeder vertelt over het gezondheidsprobleem steenpuisten: 

Wordenn ze rijp, dan zijn ze heel groot en geel 

Dee kleur groen wijst, in combinatie met huilen, op 'het boze oog'. Een Hindoestaanse moeder 
verteltt hierover: 

Jaa mijn moeder die was er wel en ik heb ook tantes en zo. En als de kinderen echt huilen dan 

wetenn zij vanwaar het komt. En hun zeggen ja zo moet je doen. Dat paardenmiddeltje, helpt wel 

enn die groene ding gaat dan ook weg. Die groene poep en die klontjes die heb je niet meer. 

Dee kleur wit van de huid kan duiden op een gezondheidsprobleem. Zo vertelt een moeder: 

Jaa koorts en aan de uitdrukking in haar ogen... ja je ziet ze wordt wit en dat zie je gewoon aan haar 

gedrag.... haar gedrag ja ja jengelig. 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hett zag er anders uit eigenlijk dan een muggenbult, maar ... ja, we hadden., ja, dan toch van: het 

kann bijna niks anders zijn. Het zag er toch wel zo uit alleen, normaal krijgt iemand een wit bultje, 

enn bij haar zat gewoon een hele rode vlek er omheen. 

Datt een wittere kleur van de huid dan normaal niet altijd hoeft te duiden op een 
gezondheidsprobleem.. De volgende moeder, met een kind dat van zichzelf een nogal witte 
huidd heeft, vertelt: 

Enn ik denk nou, ik weet het wel, het kind ziet wit, ja nou jammer. Alles gaat voor de rest goed. 

Duss dan denk ik wat zou eraan mankeren? 

Veranderingg in de kleur van de huid geeft een afwijking aan van de normale situatie en kan 
verschillendee oorzaken hebben. 

Err is een groot scala aan lichamelijke aanwijzingen, waarbij kleur een belangrijke rol speelt. 
Ditt zijn aanwijzingen die moeders vaak ten opzichte van gedrag relatief 'makkelijk' 
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signaleren.. Wel blijkt dat signaleren met de leeftijd van het kind kan verschillen. 

c)c) Communicatieve aanwijzingen 

Communicatievee aanwijzingen variëren, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De jongste 
kinderenn uiten zich door te blijven huilen. Een moeder vertelt hierover: 

[De]]  hele weg hebben we problemen met hem gekregen. Oh, huilen, iedereen kijken, iedereen 

bananen..... iedereen geeft bananen of een vruchtje toe, alles gooit hij weg, hij wil niks, en maar 

huilen,, huilen. Hij had heel erge last van zijn tandjes, ik wist echt niet meer wat ik moest doen! 

Inn het volgende citaat wordt de aanwijzing 'huilen' expliciet benoemd als een afwijking van 
dee normale situatie, maar ook een verklaring van het gedrag van het kind: 

Wantt huilen doen ze normaal nooit. Kij k ze huilen niet omdat ze het leuk vinden. 

Eenn kind dat al kan spreken is in staat verbaal aan te geven aan zijn/haar moeder wat er aan 
dee hand is. Soms zijn daar maar een paar woorden voor nodig. Zo weet een klein meisje van 
twee,, wanneer ze last heeft van een verstopte neus haar moeder te vertellen: 

Mamma,, neus. 

Dee communicatieve aanwijzingen, in de zin dat het kind zelf vertelt wat het voelt, zijn in 
mijnn materiaal minder talrijk dan huilen. De communicatieve aanwijzingen zijn gezien de 
gekozenn leeftijdscategorie van de kinderen vaak onduidelijk. Het zijn slechts vage signalen 
datt er iets aan de hand is. De moeders gaan naar aanleiding hiervan op zoek naar andere 
aanwijzingenn om meer inzicht te krijgen in de situatie. Uit het volgende voorbeeld waar een 
moederr vertelt over griep geeft zij aan dat communiceren met een kind zijn beperkingen 
heeft: : 

Ja,, koorts, koorts en spierpijn.. Ja wat je zelf eh... Maar ja een kind kan niet zeggen van ik heb 

spierpijn. . 

Naarmatee het kind ouder wordt kan het zich beter uiten en krijgen de communicatieve 
aanwijzingenn meer inhoud, zodat de moeders deze beter naar waarde kunnen inschatten. Een 
moederr vertelt over haar dochter van drie: 

Wanneerr ze zegt "Mamma ik heb oorpijn." dan weet ik al hoe laat het is. 

Communicatievee aanwijzingen vormen bij de kleinste kinderen voor de moeders vaak 
moeilijkee signalen. 

Uitt mijn bevindingen met betrekking tot de door de moeders gesignaleerde aanwijzingen 
blijk tt dat een verandering in de 'normale' situatie van de kinderen opgemerkt wordt door 
somss een kleine aanwijzing. 
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Combinatiess van aanwijzingen 

Dee eerder beschreven gedrags-, lichamelijke en communicatieve aanwijzingen treden vaak in 
combinatiee op. Hieronder beschrijf ik de combinaties van aanwijzingen die zich in het 
materiaall  laten lezen: a) meerdere aanwijzingen tegelijkertijd en b) opeenvolgende 
aanwijzingen. . 

a)a) Meerdere aanwijzingen tegelijkertijd 

Aanwijzingenn staan over het algemeen niet op zichzelf. Uit de verhalen van de moeders blijk t 
datt er vaak sprake is van vaste combinaties van aanwijzingen die optreden. Een moeder die ik 
vraag:: "Hoe zie je dat je kind koorts heeft?" antwoordt: 

Merkk je gelijk aan een kind. Ze gaan huilen, hangen, ze gaan zeuren eh... Nee dat zie je gelijk. 

Bovenstaandee moeder herkent het gezondheidsprobleem koorts aan de combinatie van de 
communicatievee aanwijzing huilen en de gedragsaanwijzing hangen van het kind. Een andere 
moederr vertelt:3 

m:: Want hij werd ineens ... want hij was dus de hele dag een beetje wit, witjes en toen werd 
hijj  ineens vuurrood van de koorts, 

o:: Dus jij ... jij zag aan de kleur dat hij koorts kreeg, 
m:: Dat hij ja dat hij ja dat zie je aan hem ook aan zijn ogen, dat gaat een beetje wazig.. Dt zie 

hett altijd aan hem. 

Dee moeder ziet dat haar kind koorts heeft door de rode huid en de manier van kijken, beiden 
lichamelijkee aanwijzingen. Deze moeder gebruikt bij het vaststellen van koorts ook een 
gedragsaanwijzing: : 

Ditt heeft hij altijd, dan even is hij dan hangerig en dan 's avonds krijgt hij koorts. 

Ditt is voor de moeder een vaste combinatie. 
Weerr een andere moeder spreekt over twee belangrijke lichamelijke aanwijzingen voor 

koorts,, namelijk de handen van haar kind, welke klam worden en de witte kleur van de huid: 

m:: Ik voel het aan zijn handen, voor mij, ja misschien is het gewoon weer, ik, die handen zijn 
voorr mij de graadmeter, 

o:: Belangrijk, niet zijn hoofd, of achter zijn oortjes 
m:: Nou als ze koorts hebben, dat zie ik dan zo, maar dan ben ik eigenlijk al te laat, want 

meestall  trekken ze ook al een beetje bleek weg, weetje. 

Inn een geval van groeipijn vertelt de moeder van een combinatie van de gedragsaanwijzing 
huilenn met de lichamelijke aanwijzingen warm en een snelle pols: 

33 m: = moeder, o: = onderzoekster 
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.... en dan slaapt hij tussen ons in en dan merk je dat op een gegeven moment krijgt hij ook iets van 

eenn soort verhoging of koorts van dat huilen of zo. Dan wordt hij gewoon zo warm en dan gaat 

ookk zijn pols heel snel... 

Watt moeders als combinaties van aanwijzingen voor een mogelijk gezondheidsprobleem 
signalerenn verschilt per moeder. Een moeder geeft aan dat ze naar haar werk gaat, terwijl haar 
schoonzuss die avond op de kinderen past. Het kind vertoont de volgende aanwijzingen: 

Wantt hij was suf geworden hè. Hij ging niet spelen, hij ging gewoon een beetje spelen enzo. Maar 

hijj  voelde wel warm... 

Ditt is voor haar niet echt verontrustend: 

Ja,, het was helemaal, allemaal was 't heel goed! Hij sliep in mijn schoonzus haar hand. Alles was 

gewoonn goed. 

Tijdenss haar afwezigheid blijkt echter het volgende te zijn gebeurd met haar zoontje: 

Ja,, hij ging huilen en schreeuwen, want... hij kreeg geen lucht. Mijn schoonzuster vertelde wat er 

gebeurdd was, hij kreeg geen lucht, hij wou van alles pakken hè, om een beetje lucht te krijgen, en 

zijnn ogen begonnen te draaien en alles. Hij is een paar minuten weggeweest. 

[[ 1 

Wantt 's avonds was de koorts nog hoger opgelopen... Ja, hij was helemaal nat, zijn hele laken was 

natt en ze hadden een ventilator voor hem neergezet. 

Dee moeder geeft achteraf de volgende toelichting op de gebeurtenissen: 

Datt is gewoon zo gelopen, hij had koorts, ik heb dat nooit geweten. Ik had niet gemerkt dat hij 

koortss had. Hij voelde wel warm aan, maar ik had nooit gedacht dat het zo hoog zou oplopen. 

Dezelfdee combinatie van aanwijzingen ontgaat de volgende moeder echter niet: 

o:: Ehm, als die koorts heeft, eh... hoe doe, hoe meet je dat? Hoe doe je dat? Voelen... 

m:: Nou, ik voel het gewoon. Je merkt het gelijk. Opgezette ogen enzo... 

o:: Dus je zegt, ik zie het aan zijn ogen... 

m:: Aan zijn ogen en de... als ik het voel... als 'ie warm is, dan eh... hangerig ook, en dan eh... 

weetjee dat 'ie... zich niet lekker voelt. 

o:: Ja, dus je zegt van dat is voor mij voldoende...(Ja) kenmerken dat 'ie eh... niet lekker is. 

m:: Niet lekker is... 

o:: Thermometer je dan ook nog? Of eh, niet zo vaak? 

m:: Nee. 

o:: Je zegt van nou, ik zie het gewoon... 

m:: Nee, ik gebruik het nooit eigenlijk, hoor. 

o:: Nee... je, gewoon intuïtief... 

m:: Ja, ik voel het gewoon, ja. 

o:: Dan, dan... 
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m:: Als 'ie hangerig en eh, aan zijn ogen... 

o:: Dan is het gewoon mis, voor jou... 

m:: Dan weet ik het meteen. 

Bijj  meerdere aanwijzingen tegelijkertijd komt de combinatie van een lichamelijke 
aanwijzing,, zoals de kleur van de huid of 'wazige ogen' en een gedragsaanwijzing ("is hij een 
beetjee slomer") veelvuldig bij de moeders voor. Binnen de soort van aanwijzingen varieert 
het.. Voor de ene moeder is de lichamelijke aanwijzing bij koorts de klamme handen en voor 
dee andere de wazige ogen. Het gaat om de eigen indruk van de moeders. 

Hett signaleren blijkt afhankelijk van de kennis en ervaring die bij de moeder aanwezig is. 
Hoee moeders vervolgens met signalen omgaan varieert. Het is de ervaren perceptie van een 
signaall  welke per moeder verschilt. 

b)b) Opeenvolgende aanwijzingen 

Bijj  een beginnend gezondheidsprobleem nemen de moeders vaak eerst een 
gedragsaanwijzingg waar, bijvoorbeeld dat het kind niet wil eten of niet wil spelen. De 
gedragsaanwijzingenn worden gevolgd door lichamelijke en/of communicatieve aanwijzingen. 

Nouu je merkt op een gegeven moment wat later 's avonds begint hij ja toch een beetje te 

snotteren.. En dan denk je al van oh jee, daar komt het al. Nou de volgende dag dan op een 

gegevenn moment echt een beetje jengelen, dat je denkt van nou toch eens kijken, temperaturen. 

Nouu inderdaad dan verhoging, nou ja later op de dag steeds meer. 

Eenn moeder vertelt dat haar zoon een beetje moe was. Ze besluit toch weg te gaan met hem, 
maarr op het moment van vertrek merkt ze het volgende op: 

Toenn werd hij echt, ja ineens ziek. Kreeg hij ook koorts,, nadat hij had overgegeven. Dat zag je een 

beetjee opkomen, want hij werd ineens... want hij was dus de hele dag een beetje wit, witjes en 

toenn werd hij ineens vuurrood. 

Uitt de beschrijving van de moeder komt naar voren dat de aanwijzingen elkaar opvolgen van 
moee (gedragsaanwijzing) en witjes (lichamelijke aanwijzing) naar overgeven, rood worden en 
koortss (combinatie van lichamelijke aanwijzingen). 

Combinatiess van aanwijzingen komen vaak voor. De verandering in het gedrag van het kind 
iss over het algemeen genomen een indicatie voor de moeder dat er iets aan de hand is, wat 
dann bevestigd kan worden door hierop volgende lichamelijke aanwijzingen of 
communicatievee aanwijzingen. 

Tegenstrijdigee aanwijzingen 

Eenn enkele aanwijzing is voor een moeder niet altijd genoeg om een duidelijk beeld te krijgen 
vann wat er nu werkelijk aan de hand is. Over een beginnend gezondheidsprobleem vertelt een 
moeder: : 
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Alleenn een beetje hangerig, ja ik weet niet of dat nou komt omdat ze last van haar buik had, maar 

niett dat ik zeg van ze is ziek. 

Eenn andere moeder vertelt bij waterpokken: 

Elkee keer als ik naar P. keek waren er weer pukkels bij, en tegen de avond was ze een beetje 
hangerig,, maar ze heeft de hele dag vrij goed gegeten. 

Somss is er wel sprake van een bepaalde lichamelijke aanwijzing, maar wordt de moeder door 
hethet overigens normale gedrag van het kind op het verkeerde been gezet, waardoor ze niet door 
heeftt dat het kind koorts heeft: 

Jaa dat want dat kwam, want haar nichtje was hier, he? Dan is ze echt anders. Normaal zou ze 

hangerigg zijn en zo. Maar ze was gewoon druk bezig met spelen. 

Eenn andere moeder heeft een overeenkomstige ervaring: 

Hijj  bleek hoge koorts te hebben maar hij speelde gewoon door. Ik had niets aan hem gemerkt. 

Voorr deze moeders moet een lichamelijke aanwijzing dus vóórkomen in samenhang met een 
gedragsaanwijzingg om te worden opgemerkt. 

Voorr wat betreft tegenstrijdige aanwijzingen geldt dat moeders lichamelijke aanwijzingen 
somss niet opmerken omdat ze gemaskeerd worden door normaal gedrag. Opvallend is dat 
voorr de moeders het gedrag van het kind vaak een doorslaggevende factor is in hun 
beoordelingg of er sprake is van een normale of afwijkende situatie. Communiceren is voor 
kinderenn vaak nog moeizaam, het is voor een moeder vaak gissen wat er aan de hand is. 
Kinderenn kunnen nog niet zo duidelijk aangeven wat zij voelen. Een lichamelijke aanwijzing 
alss buikpijn is voor een moeder moeilijk vast te stellen bij een slecht communicerend kind. 
Hett gedrag van het kind is daarom de belangrijkste factor in het signaleren. Naast het 
feitelijkee signaleren kan er ook nog een morele overweging meespelen: De hier weergegeven 
reactiee van de moeder zou kunnen worden opgevat als een vorm van verontschuldiging voor 
hethet niet signaleren van de aanwijzing. De moeder is hierbij in gebreke gebleven, en geeft 
hiervoorr een verklaring. 

Verificati ee van aanwijzingen 

Dee moeders gaan niet alleen af op wat ze zien en min of meer 'passief signaleren, toevallig 
inn het voorbijgaan, maar gebruiken ook aanwijzingen die ze zelf actief verkrijgen, 
bijvoorbeeldd door een mogelijke verhoging van temperatuur bij het kind te verifiëren door te 
voelenn met de hand of te temperaturen. Een moeder vertelt over koorts bij haar kind, waarbij 
zee meestal haar hand op het voorhoofd van het kind legt als het hangerig is om te verifiëren 
off  er iets aan de hand is: 
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Nouu dan eh voelen, je weet wel. Daarna pak ik de koortsmeter om te temperaturen. 

Niett alle moeders gebruiken na te hebben waargenomen dat hun kind verhoging heeft een 
thermometerr om de hoogte van de koorts vast te leggen. Alleen de gesignaleerde aanwijzing 
kann voor moeders voldoende zijn. Bovendien vinden kinderen koorts opnemen niet altijd een 
prettigee aangelegenheid wat voor de moeders een reden kan zijn temperaturen achterwege te 
laten.. Een andere moeder vertelt: 

Nouu als hij 's morgens zijn boterham niet wil eten en verhoging heeft want ik voel natuurlijk wel 

zijnn voorhoofd regelmatig. Ja, daar heb je niet eens echt een thermometer voor nodig want dat 

voell  je direct hoor. Op zijn voorhoofdje, alleen hier... ja dat voel je echt gloeien.... 

Eenn moeder merkt op dat zij aan het gedrag van haar zoontje niet heeft gemerkt dat haar 
zoontjee koorts had, en dat de reden dat zij de thermometer heeft gepakt om zijn temperatuur 
tee meten is: 

Omdatt hij toch raar uit zijn ogen keek... 

Hierbijj  is de manier van uit de ogen kijken voor de moeder een lichamelijke aanwijzing om 
verderr te zoeken. Een andere moeder temperatuurt na veel huilen en warm aanvoelen: 

Toenn ging hij plotseling steeds blijven huilen, huilen en ik dacht misschien heeft hij buikpijn. Heb 

ikk hem venkelthee gegeven in zijn pap. En hij bleef maar huilen. En opeens voelde hij warm aan. 

Duss toen dacht ik hij heeft koorts, toen ben ik met de thermometer eh, .. heb ik de thermometer 

onderr zijn oksel gedaan. En het was negenendertig zes. 

Huilenn kun je om zoveel redenen. Deze aanwijzing geeft daarom vaak verwarring bij de 
moeders.. Er is iets aan de hand, maar wat? Door verder zoeken van de moeder naar andere 
aanwijzingenn blijkt het kind bijvoorbeeld koorts te hebben, of ontdekt de moeder een andere 
aanwijzing.. Een moeder vertelt over het krijgen van tandjes: 

Enn hij was aan het huilen, toen ben ik gaan voelen, en eh, ja ik, ik nam, ik tilde hem op en toen 

voeldee ik eh.. dat hij een beetje warm voelde (ja), en toen ben ik gaan kijken in zijn mond. 

Dee moeders proberen over het algemeen genomen de eerste gesignaleerde aanwijzing te 
verifiërenn door actief bij hun kind(eren) naar aanvullende veranderingen in de normale 
situatiee te zoeken. Zo blijken moeders blijken gedragsaanwijzingen vaak te zien als 'trigger' 
voorr het zoeken naar lichamelijke aanwijzingen. 

Kwantificerenn van aanwijzingen 

Aanwijzingenn worden niet alleen opgemerkt, maar ook gekwantificeerd. De moeders blijken 
aanwijzingenn te kwantificeren naar a) frequentie, b) duur en c) intensiteit. 
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a)a) Frequentie 

Hett komt voor dat dezelfde aanwijzingen, zoals snotneus, hoesten en waterogen, meerdere 
kerenn door de moeder worden waargenomen. Moeders gaven dat aan door gebruik te maken 
vann termen als 'steeds' 'weer' of 'vaak'. Een moeder vertelt: 

Hijj  is altijd, kleine V. is wel de laatste tijd ... veel verkouden. Zo is het weg en krijgt hij het weer 

enn eh voor hij het krijgt dan krijgt hij ja 's avonds dan heeft hij koorts en zo dan voelt hij echt 

warmm aan. 

Dezee moeder ziet bij haar kind een relatie tussen het optreden van koorts en daarna 
verkoudenn worden. Een andere moeder vertelt: 

Hijj  is ontzettend vaak ziek geweest. 

Omm de frequentie te kunnen vastleggen, nemen de moeders dus niet alleen waar wat zich op 
eenn bepaald moment voordoet, maar houden deze informatie vast en combineren de bekende 
informatiee met latere aanwijzingen. 

b)b) Duur 

Hiermeee wordt aangegeven hoe lang een aanwijzing aanhoudt. We zien dat bepaalde 
aanwijzingen,, bijvoorbeeld "slecht eten" en "slecht slapen", een tweeledig beeld geven, 
afhankelijkk van de tijdsduur. Incidenteel voorkomend kunnen dit aanwijzingen zijn in een 
bepaaldee hanteringssequentie, zoals onder gedragsaanwijzingen beschreven. Het geregeld 
terugkomenn van deze aanwijzingen duidt op een op zich staand probleem met eten of slapen. 
Overr het ruim een jaar aanhouden van een door de moeder omschreven aanwijzing van 
'slechte'' eetlust bij haar dochter van twee jaar vertelt zij het volgende: 

m:: In het begin at ze heel goed tot een maand of negen, tien en toen begon ze slecht te gaan 

eten n 

o:: Heb je voor jezelf daar een aanwijsbare reden voor. 

m:: nou ik moetje zeggen, toen ik begon met zes maanden vers te geven, toen is het een beetje 

begonnen.. Want ik heb van de vier, zes maanden alleen maar potjes. En daarna, toen ze zes 

maandenn was, ben ik gelijk overgestapt op gewoon vast. Geen pap, geen liga, vast. En toen 

iss het een beetje volgens mij ligt het daaraan. 

ï....]4 4 

m:: Ze is in het Kinder Juliana Ziekenhuis geweest daarvoor. Voor haar eetlust en haar oren. 

o:: Daar ben je ook met haar naar toe geweest. 

m:: Ja omdat ik was zo bezorgd dat het consultatiebureau had gezegd van : nou dan sturen we 

jee door naar het Juliana Ziekenhuis. Omdat ik bleef zeuren. Wan ik mijn gevoel zegt 

gewoon:: er klopt iets niet. Dus ik moet zekerheid. 

Dee moeder bezoekt het ziekenhuis om de slechte eetlust van haar dochter te laten 

44 [ ] markeert een discontinu fragment 
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onderzoeken.. Er blijkt niets aan de hand te zijn maar in de slechte eetlust van haar kind komt 
geenn verandering. Het aanhouden van de aanwijzing gedurende de daarop volgende periode 
leidtt tot enige bezoeken aan de huisarts: 

Neee ze wordt maar niet dikker en ik weet het niet. 

Eenn andere moeder vertelt over diarree bij haar zoon, dat zij eerst enige dagen heeft 
aangezien,, maar als zij merkt dat haar zoon in gewicht afneemt wordt ze ongerust en gaat 
naarr de huisarts: 

Jaa dus die huisarts begon te lachen, hij zegt: "ja het gaat goed hoor". De zeg: "ja dat zeggen julli e 

allemaal,, maar uiteindelijk als het twee weken duurt, vind ik het toch wel een beetje lang." Nou 

toenn zei hij ook, "nou ik wil het nog even vijf dagen afwachten" en inderdaad 

Dee moeder geeft hiermee aan dat zij twee weken een lange periode vindt. 
Weerr een andere moeder vertelt over de duur van de verkoudheid van haar zoontje: 

m:: En flink verkouden continu. 

o:: Dat duurde dan lang of zeg je van 'nou hij had het een paar dagen'. 

m:: Nou die verkoudheid dat was chronisch, dus... Ik ken hem niet zonder vieze neus eigenlijk. 

[[ 1 

m:: Want eh ja op een gegeven moment denk je ook van 'ja god' Ik bedoel het moet toch wel 

eenn keer over zijn natuurlijk, 

o:: Je vond het gewoon eigenlijk dat het te lang duurde, 

m:: Ja dat hij verkouden bleef en dat hij af en toe die koorts erbij had en dergelijke. 

[[ 1 

m:: Maar ja... De huisarts zegt zelf van "ja met zes, zeven jaar is dat misschien over". En nou 

iss hij ook wel op die leeftijd dat hij toch wel zelf een beetje zijn neus af kan doen. Dus eh. 

Maarr hij is wel gewoon continu verkouden... Nog steeds. 

Aanwijzingenn kunnen van korte duur zijn, variërend van één dag tot een paar dagen, of 
gedurendee een langere periode aanhouden, dat wil zeggen twee weken of langer. Daarnaast 
kunnenn aanwijzingen voortdurend aanwezig zijn en daardoor door de moeder als een 
onderdeell  van de bestaande situatie, als kenmerkend voor het kind worden gezien. Het is 
echterr geen 'normale' situatie. We blijven spreken van aanwijzingen. 

c)c) Intensiteit 

Dee aanwijzingen beginnen meestal onschuldig ("een beetje hangerig", "een beetje 
verhoging").. In het merendeel van de gevallen blijven de aanwijzingen ook onschuldig. 

Hett was gewoon alleen op dat plekje en voor de rest nergens. Ze had ook echt nergens last van. 

Overr de intensiteit van de lichamelijke aanwijzingen bij waterpokken zegt de moeder: 

Zee (de waterpokken) zaten gewoon echt overal. Ze zat echt helemaal onder geen plekje was bijna 
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onbedekt. . 

Inn sommige gevallen nemen de aanwijzingen toe in intensiteit. Zo vertelde een moeder wat zij 
inn de loop van de dag waarneemt: 

('ss ochtends) Dus dan had hij nog een beetje verhoging maar niet echt 

datt veranderde een beetje want, 's middags was hij echt heel heel hangerig, en 's avonds werd hij 

gewoonn heel erg ziek, dus dat hij echt alleen maar wazig lag te kijken, dat hij dan ook niet echt 

zagg watje allemaal aan het doen was 

Aanwijzingenn kunnen ook plotseling in hevige mate optreden. Een voorbeeld hiervan is een 
koortss stuip, door het in korte tijd oplopen van de lichaamstemperatuur tot hoge koorts. In 
beidee volgende voorbeelden geven de moeders aan dat er in het begin nog niet zoveel aan de 
handd lijkt , maar dat later opeens heftige aanwijzingen optreden. In het eerste voorbeeld merkt 
dee vader de aanwijzingen op: 

enn toen uh riep tie van uh ... "moetje es komen kijken zeg, ze doet zo uh, ze doet zo raar." Ze zat 

eenn beetje zo en hij d'r nog zo een beetje meer met ze, wel vasthouden ... en ze keek ook zo, ze 

keekk wel, maar nergens naar, weetje wel.... wezenloos. 

[[ 1 

.... en opeens werd ze helemaal blauw om haar mond en helemaal spierwit. 

Dee intensiteit van een aanwijzing maakt hoe serieus een moeder de aanwijzing neemt. Een 
beetjee verhoging is minder alarmerend voor een moeder dan een hoge, snel stijgende koorts. 

Moederss kwantificeren de gesignaleerde aanwijzigen. Deze informatie wordt met name 
gebruiktt bij het interpreteren, zoals in het volgende hoofdstuk verder is uitgewerkt. 

Terugkeerr  naar  de normale situatie 

Zoalss de moeders de aanwijzingen signaleren die duiden op een beginnend 
gezondheidsprobleem,, zo letten ze ook op die aanwijzingen die herstel aangeven. Zo 
beschrijftt een moeder de volgende gedragsaanwijzingen als teken dat het beter wordt: 

Hijj  gaat meer eten. Is minder hangerig. Is minder huilerig. 

Eenn moeder schrijft in haar dagboekje over lichamelijke aanwijzingen: 

zondagszondags een boterham met pindakaas melk en worst sultana, appelsap, soep, snoepjes, een pizza, 

hoesthoest alweer minder en eet goed 

Eenn moeder vertelt dat haar kind het herstel zelf aangeeft: 

Jaa nou toch nog bij de dokter aankwamen en voor we daar heen gingen had ik de olie wel 
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ingestoptt en toen we daar aankwamen zei hij van ja ma het is al beter. 

Dee moeder geeft hierbij nog aan dat deze uitspraak van haar zoon niet is ingegeven door 
angstt voor de dokter. 

Hett terugkeren naar de normale toestand is voor de moeder het referentiepunt voor het 
weerr gezond zijn van het kind. Een moeder schrijft: 

SlaaptSlaapt weer prima, eet ook weer uitstekend, en is gewoon weer helemaal de oude. 

Eenn andere moeder verwoordt dit als volgt: 

Dann gaat ze weer op het oude ritme 

Of,, zoals ook in een dagboekje vermeld: 

A.A. is wakker. En hij is gaan douchen en hij heeft gegeten. Geen ziekte te merken, hij is helemaal 

beterbeter geworden. 

Aanwijzingenn voor herstel zijn vaak dezelfde aanwijzingen als die moeders signaleren bij 
aanvangg van een gezondheidsprobleem, maar die dan in afnemende mate voorkomen. Dit 
geldtt voor gedrag, lichamelijke en communicatieve aanwijzingen. 

Dee normale toestand is, naast uitgangspunt bij het begin van een gezondheidsprobleem, 
ookk het eindpunt van de hanteringssequentie bij gezondheidsproblemen. De 
hanteringssequentiee krijgt hiermee een cyclisch karakter (signaleren, interpreteren, handelen, 
signaleren,, interpreteren, enzovoorts). 

Inn het voorbeeld geeft de moeder aan dat haar kind weer helemaal de oude is, hoewel ze 
nogg wel wat vlekjes heeft. Het gedrag geeft de doorslag bij de conclusie dat het 
gezondheidsprobleemm over is. 

Hett  signaleren en de overwegingen daarbij , gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Inn de secties hierboven zijn de door mij gevonden verschillende soorten aanwijzingen 
gepresenteerd.. In het navolgende schema geef ik het bovenbeschreven signaleren van de 
moederss per specifiek gezondheidsprobleem schematisch weer, in combinatie met de 
overwegingenn die zij hierbij gebruiken. 

Inn dit hoofdstuk gaat het primair om het signaleren zelf. Het gaat daarbij nog niet om 
hett aangeven van wat de moeder denkt wat het uiteindelijke gezondheidsprobleem is. Bij de 
beschrijvingg van de diversiteit in de aanwijzingen is in een aantal gevallen het 
gezondheidsprobleemm waarop de aanwijzingen betrekking hebben niet beschreven. Deze 
aanwijzingenn zijn niet in het onderstaande schema vervat. Het navolgende schema dient als 
eenn illustratie van de samenhang tussen de aanwijzingen, de achterliggende 
gezondheidsproblemenn bij kinderen en de overwegingen van de moeders hierbij. 
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Schemaa 4.1 
Probleem m 

Signalerenn en de overwegingen per  gezondheidsprobleem 
Signalerenn Overwegingen 
GG gedragsaanwijzing 
LL  lichamelijke aanwijzing 
CC communicatieve aanwijzing 

Verstoptee neus 
Verkoudheid d 

Terugkerende e 
verkoudheid̂ ^ 
Chronisch h 
verkouden n 

Griep p 

Koorts s 

Stuip p 

_G_ _ 
L_ L_ 
L L 

L, , 
G G 

G G 

G, , 
L L 

Oorontsteking g 

C, , 
L, , 
G G 

Kindd zegt "Mama neus" 
Hangerig,, vervelend 
Loopneusje e Verderr nergens last van 
Snotneus,, lopende neus, 
groen,, geel snot 
Snotterenn -> jengelen -> 
verhoging g 

Vastee opeenvolging 

'ss avonds koorts Ditt treedt periodiek op 

Continuu een vieze neus, af en 
toee koorts erbij 

Dee moeder kent haar zoontje niet 
zonderr een vieze neus. Ze vindt het 
well  lang duren. 

Koortss en spierpijn 

Rodee wangen 

Kindd in onderzochte leeftijdscategorie 
zegtt nog niet zelf "Ik heb spierpijn" _ 
Kleurr is signaal 

Wit,, rood, ogen wazig, 
hangerig g 

Signaleringg op basis van ervaring 

Handenn klam, wit worden '' Handen zijn voor de moeder de 
:: graadmeter voor ziek zijn 

Eerstt een beetje verhoging, 
laterr hangerig, heel erg ziek, 
wazigg kijken. 

jj  Tijdsperspectief: Dit neemt de 
ii  moeder in de loop van de dag waar. 

Raarr gedrag, wezenloos kijken 
->> blauw om de mond, 
spierwit t 

Ditt verloopt snel achter elkaar. 

Warmm aanvoelen, huilen, 
schreeuwenn (geen lucht), ogen 
draaien,, klein tijdje 
bewusteloos,, koorts nog hogen 
opgelopen,, veel zweten 

Aanwijzingenn eerst niet opvallend. 
Dee moeder had de koorts in eerste 
instantiee niet opgemerkt. 

Hett kind trekt aan het oor 
Kindd zegt "Mama ik heb 
oorpijn" " 

Iss voor moeder eenvoudig te duiden 

Huidprobleem m Rodee huid Huidd is droog 
Blauwee plekken Huidd met blauwe vlekken Oorzaak:: veel vallen 
Aardbeienplek k Dikke,, blauwe plek in de huid 

opp de rug 
Aanwijzingenn niet opvallend: Het was 
inn eerste instantie niet opgemerkt. 

Waterpokken n Toenemendee pukkels, 
hangerig,, echter: goed gegeten 

Combinatiee van tegenstrijdige 
aanwijzingen n 
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Probleemm | Signaleren Overwegingen 
IGG gedragsaanwijzing 

Waterpokken n 
Steenpuisten n 
(rijpe) ) 
Muggensteek k 

Doorkomende e 
tandjes s 

Groeipijn n 

Mogelijke e 
ondervoeding g 
Gewichtsafname e 

Hett 'boze oog' 

L,, lichamelijke aanwijzing 
CC communicatieve aanwijzing 
L L 
L L 

L L 

C C 

c, , 
L L 

C C 
L L 

L L 

c, , 
L L 

Vlekkenn zaten overal. 
Dann zijn ze heel groot en geel 

Witt bultje met rode vlek er om 
heen n 
Huilen n 

Huilen,, verhoging, tandjes 
voelbaar r 
Koorts,, huilen, pols gaat snel 

Slechtee eetlust over een lange 
periode e 
Diarree e 

Huilen,, groene ontlasting 

Geenn plekje was onbedekt. 
Groottee en kleur 

Bijj  een normale muggenbult is het 
alleenn een wit bultje 
Niett eten. Kind wil ook geen vruchten 
eten n 
Verificatie e 

Koortss komt van het huilen 

Tijdsperspectief f 

Tweee weken 'het aanzien' is voor de 
moederr de limiet. 

i i 
i i 

Bijj  verkoudheid komen alle soorten aanwijzingen (gedrag, lichamelijk en communicatie), al 
off  niet in combinatie voor. Moeders zien koorts vaak als een op zichzelf staand 
gezondheidsprobleem,, of als duidelijk signaal van een beginnend ander probleem. 
Verschillendee lichamelijke aanwijzingen, al of niet in combinatie met gedragsaanwijzingen 
zijnn voor de moeders kenmerkend voor koorts. Het fenomeen stuip gaat gepaard met een 
combinatiee van extreme signalen, welke moeders kunnen overvallen. Bij een oorontsteking 
zijnn zowel de gedrags- en/of de communicatieve aanwijzingen duidelijk. Huidproblemen 
kenmerkenn zich met name door lichamelijke aanwijzingen op de huid zelf, en zijn direct voor 
dee moeder zichtbaar. Het krijgen van tanden is aan leeftijd gerelateerd. Bij signalen zoals 
huilenn en verhoging voelen of kijken de moeders of er tandjes doorkomen. Moeders 
signalerenn een bovennatuurlijk probleem op basis van een combinatie van 'gewone' 
communicatievee en lichamelijke aanwijzingen. 

Overwegingenn van moeders bij het signaleren sluiten aan bij de verschillende typen van 
aanwijzingen.. In de overwegingen bevestigen moeders de aanwijzingen, en zoeken 
verificatie.. Combinaties worden herkend, soms als tegenstrijdig ervaren. Moeders plaatsen de 
aanwijzingenn in een tijdsperspectief, en beoordelen de intensiteit. Zwakke signalen zijn soms 
niett 'opvallend' genoeg. Moeders realiseren zich dan pas achteraf dat het signaal meer 
betekendee dan zich in eerste instantie liet aanzien. 

Dee bij de moeders aanwezige kennis speelt een rol bij het signaleren doordat ze 
aanwijzingenn eerder kunnen opmerken, en combinaties kunnen herkennen. 

Hett benoemen van de gezondheidsproblemen op basis van de aanwijzingen heb ik 
verderr uitgewerkt in het volgende hoofdstuk, interpreteren. 
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Signalerenn in een alledaagse hanteringssequentie 

Inn het voorafgaande beschrijf ik de aanwijzingen meestal afzonderlijk. Tijdens het verloop 
vann één bepaalde hanteringssequentie kunnen echter in opeenvolgende fasen verschillende 
aanwijzingenn voorkomen. In de volgende voorbeeldanalyse laat ik de complexiteit en de 
samenhangg van de elementen van signaleren zien. In dit voorbeeld geef ik een weergave van 
hethet actieve proces van signaleren, voor één volledige hanteringssequentie, dus inclusief het 
interpreterenn en handelen. In de onderstaande tabel zijn de direct aan het signaleren 
gerelateerdee interviewdelen uit deze sequentie volledig weergegeven, samen met de in de 
analysee ontwikkelde termen en inzichten. De interviewdelen uit het voorbeeld welke niet 
directt betrekking hebben op het signaleren heb ik kortheidshalve samengevat. Niet met deze 
sequentiee samenhangende tekst is geschrapt. In het uitgewerkte interviewdeel is het gedeelte 
datdat ik tijdens het interview voorlees uit het dagboekje van de moeder cursief weergegeven. 

Hieronderr volgt een fragment uit het tweede interview met een Nederlandse moeder, 
waarinn een gezondheidsprobleem, waterpokken, ter sprake komt bij haar dochtertje van 
anderhalff  jaar oud. Deze hanteringssequentie is gecompliceerd doordat tegelijkertijd ook een 
eczeem-probleemm speelt. 

Dee moeder is 25 jaar, gehuwd en werkt deeltijd bij haar schoonouders in de winkel 
waarr zij boven wonen. 

Tijdenss het interview neem ik samen met de moeder het dagboekje door waarin zij 
schreeff  over wat er die afgelopen maand gebeurde.5 

Schemaa 4.2 Voorbeeldverhaal signaleren 
o:: Zaterdags: Vandaag lekker de hele dag met P. buiten geweest. Ja, je 

hoeftt zaterdag dan niet in de ... 

m:: Nee, wij zijn zaterdag gesloten. Dus dat is... 

o:: Oh, julli e zijn gesloten ... ooh ... 

m:: Dat is wel een luxe. Ja. 

o:: Dus: lekker buiten geweest. 

DoorDoor de week komt ze niet zo veel buiten maar ik vind dat toch 

belangrijkbelangrijk de buitenlucht is gezond voor d'r en ze heeft niet zo goed 

gegetengegeten vandaag. Zelfs in patatjes had ze geen trek. 

TochToch is ze heel erg gezellig en levendig. Dus heeft ze waarschijnlijk 

gewoongewoon geen honger. Daar hadden we het vorige keer ook al een 

beetjee over gehad, hè, over dwingen, en ontevreden zijn dat ze niet 

genoegg gegeten heeft, je zegt van nou ... dat,... daar maak ik geen 

probleemm van, geen honger, pech gehad. 

m:: Nee,... ja, precies, pech. Als ze niet willen eten dan willen ze gewoon 

niett eten. En dan kan je er een drama van maken maar dan kan je het 

misschienn alleen maar erger maken dat het inderdaad straks wordt, 

hett eten. 

o:: En zelfs die patatjes ... 

m:: Nee, dat is dan wel typerend, want dat is dan gewoon, ja, nummer 

Dagg 1. Begin van de 

hanteringssequentie:: normale 

situatie e 

tegenstrijdige e 

gedragsaanwijzingen,, gedrag geeft 

dee doorslag 

normalee situatie 

[tekst]]  = samenvatting tussenliggende interviewdelen 
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één,, hè. 

o:: Ja, dat was misschien wel een voorbode van ... 

m:: De denk het ja, precies, want daar begint het dus heel vaak mee, met 

niett goed eten of vervelend. En daarom zet ik ook daar bewust neer 

van:: ja, ze eet niet veel maar ze is wel... gezellig, dus het is nog een 

twijfelgeval, , 

o:: Ja, want je zei laatst ook van: dan is d'r wat loos, of zo, van als ze dan 

niett meer zo lekker eet, dan ... dus enerzijds het eten ging niet zo best, 

maar... . 

m:: ... ze was wel gezellig ... 

o:: ... dus gedrag, daar zag je het niet echt aan. 

m:: Nee. 

o:: P. heeft vandaag redelijk gegeten en ging heel lief slapen, maar ze 

werdwerd vrij  snel weer wakker. R. (haar man) ging boven bij d'r kijken 

enen vertrouwde het niet helemaal. Hij riep mij en inderdaad, ze had 

koorts.koorts. Ongeveer achtendertig half. Je hebt de thermometer uit de 

kastt gerukt? 

m:: Ja. Ja, ik heb gevoeld aan d*r en want hij zei: "joh, volgens mij heb je 

koorts.""  Ik zal hem halen. En inderdaad, ze voelde gewoon heel warm 

aan,, dan pak ik meteen even de thermometer gewoon, 

o:: Ze heeft een heel onrustige nacht gehad, waarin ze veel wakker werd. 

Watt doe je dan als ze ... ze heeft haar eigen kamertje en je zei laatst 

ookk van nou: je streeft er toch naar dat ze toch lekker in haar eigen 

bedd blijft , 

m:: Ja, die nacht heeft ze geloof ik ... anders had ik het wel.. heeft ze 

gewoonn in haar eigen bedje geslapen. 

[Moederr gaat in op haar handelen bij koorts] 

o:: De volgende ochtend: Vanochtend heb ik meteen weer de 

temperatuurtemperatuur gemeten en die was zevenendertig, negen. En ja hoor, 

waarwaar ik al die dagen bang voor was: de waterpokken. Was het nu ook 

achterr d'r oortje of... 

m:: Nee, nee ... daar begon het dus helemaal niet, het begon heel ergens 

anders,, het begon in haar gezicht, 

o:: In d'r gezichtje. 

m:: Ja, maar niet echt achter d'r oortje, dat is heel raar. 

[Dee moeder toetst de door haar gevonden aanwijzingen aan een medisch handboek voor ouders en maakt een afspraak 

bijj  de huisarts om haar vermoedens te bevestigen. Tijdens het bezoek aan de huisarts voor de waterpokken komt ook 

eenn ander gezondheidsprobleem van het meisje aan het licht: eczeem. De huisarts geeft wel iets voor het eczeem, maar 

geeftt verder niets voor de waterpokken.] 

o:: Elke keer als ik naar P. keek waren er weer pukkels bij en tegen de lichamelijke aanwijzingen 

avondavond was ze een beetje hongerig, maar ze heeft de hele dag vrij  gedragsaanwijzing 

goedgoed gegeten. 

[Dee moeder heeft na het bezoek aan de huisarts als gebruikelijk in de winkel geholpen] 

m:: Ze was niet ziek dus nee, volgens mij. 

o:: Ja, het waren ook alleen die vlekjes. combinatie van aanwijzingen 

m:: Ja, daarom dus, ik kan er altijd tussenuit natuurlijk, dat is ... 

combinatiee van 

gedragsaanwijzingen,, vergelijking 

mett normale situatie 

tegenstrijdigee aanwijzigen 

Dagg 2. gedragsaanwijzing, volgt 

opp slecht eten 

actieff  zoeken naar aanvullende 

aanwijzing,, lichamelijke 

aanwijzing g 

lichamelijkee aanwijzing 
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o:: Ja, je zegt van nou, ze was een beetje hangerig, maar het was niet 

echtt ... 

m:: Ja. 

o:: ... dat ze doodziek, 

m:: Nee, zeker niet. 

o:: De koorts, die was al minder? Want 's morgens was die al een stuk ... 

m:: Ja, ze ... ik ben ook niet zo op temperaturen eigenlijk, als ik eenmaal weet 

datt ze koorts krijgt, dan geloof ik het wel en dan, nou het is eigenlijk nu 

puurr dat ik denk van nou, nu is ze echt heel erg warm, laat ik nog even 

voorr de zekerheid controleren of ze niet bij die veertig graden hangt, maar 

zoo als zevenendertig negen, dan weet je gewoon dat aan de eind van de dag 

hett een beetje op zal lopen, maar ... dan ... 

o:: Dan is het goed, je wist gewoon wat het was en ... 

m:: Ja, ik wist wat het was en je weet ook dat er koorts bij hoort en nou 

zoo een thermometer, dat vinden kinderen heleméal niet leuk ... 

o:: Nee, want doe je het rectaal 

m:: Ja en dus dat vindt zij gewoon vervelend en dus dan denk ik van nou 

o:: ... laat maar zitten! 

m:: Ja. Het is al lastig genoeg voor haar. 

[Dee behandeling van het eczeem komt ter sprake] 

o:: Nou, in de loop van de dag werden de pukkeltjes, die werden meer 

elkee keer... kwamen er een paar bij, maar voor de rest nou, een beetje 

hangerig,, maar het ging ... 

m:: Nou, geen bijzonderheden, echt, nee. 

o:: En eten, was dat ook een stuk minder, of ... ? 

m:: Ja, d'r tussenin, niet echt goed en niet echt slecht, eigenlijk. Nou ja, gedragsaanwijzing, tegenstrijdige 

hett ene moment dan at ze best wel lekker en het volgende moment aanwijzingen 

hadd ze gewoon ja, niet zo veel trek. Het was nog niet om je zorgen 

overr te maken, 

o:: En het slapen ... dat... 

m:: Ja, dat ging goed. 

o:: ... ging ook goed. Je hebt haar wel gewoon, net zoals hier had ze dus 

'ss morgens een lichte verhoging, heb je haar toen wel in bad gedaan, 

off  zegje dan van op zo een moment... 

[Dee moeder gaat in op haar handelen bij koorts: ze doet haar kind dan niet in bad.] 

o:: Toen zat het alleen maar in haar gezicht nog ... 

m:: In haar gezicht en een beetje op haar buik en daar bleef het eigenlijk lichamelijke aanwijzing 

bij j 

[Dee moeder gaat in op het misverstand dat in haar omgeving bestaat over de besmettelijke periode van waterpokken. 

Doordatt het kind naar een verjaardagspartijtje is geweest waar een ander kind waterpokken had, is het besmet geraakt, 

hoewell  men dacht dat de besmettelijke periode al over was.] 

o:: Vandaag kwamen de pukkels met de minuut erbij. Ze heeft vrij  Dag 4. lichamelijke aanwijzingen 

redelijkredelijk gegeten, de hele dag, maar was wel hangerig. Erg snel en gedragsaanwijzingen, snel 

huilenhuilen om niets, eigenlijk. Allebei de oma 's hebben veel medelijden oplopende intensiteit 

metmet P. maar zeggen ook: het hoort erbij. 

verificatiee aanwijzingen 

intensiteitt neemt toe, meerdere 

aanwijzingenn tegelijkertijd 
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[Dee moeder vertelt hoe zij handelt in deze situatie.] 

m:: onder die luier kwam het ook vreselijk ... daar kwamen de pukkels lichamelijke aanwijzing 

echtt heel erg 

[Dee moeder vergelijkt het geval met wat bij de kinderen van haar schoonzus voorkwam. Ze geeft aan dat ze mede op 

basiss hiervan heeft gehandeld. Deze aanpak leek te werken.] 

m:: Daar had ze er toch minder last van. 

o:: Had ze, omdat ze natuurlijk toch ja, d'r lichaam zo een beetje aan het 

werkenn was ook last waardoor er toch iets meer van die eczeem, dat 

jee zag dat dat ook iets meer op ... 

m:: Ja, daar kwamen pukkels bij, allemaal onder die eczeem ook door, lichamelijke aanwijzing 

zegg maar, kwamen ook allemaal pukkels in d'r armen 

[Dee moeder geeft aan dat ze eerst de waterpokken wil laten genezen voordat ze het eczeem eventueel wil behandelen.] 

m:: Want ze zaten gewoon echt overal. Ze zat echt... lichamelijke aanwijzing, intensiteit 

o:: ... helemaal onder ... 

m:: Echt helemaal onder, geen plekje was bijna onbedekt, 

o:: Maar, je zegt: nou, ze was wel hangerig en ze ... ja, toch wel snel 

huilenn en een beetje geïrriteerd ... 

m:: Ja... om niks, gewoon, 

o:: Maar: het jeukte niet? 

m:: Nee, niet echt, ze had er niet echte jeuk aan, nog. Nee, dat eeh ... viel 

nogg wel mee. 

o:: En slapen, ging ook goed? 

m:: Ja, dat ging wel redelijk, inderdaad, allemaal, ja. 

[Vervolgenss gaat de moeder in op haar handelen bij waterpokken. Ze doet haar dochter niet in het bad omdat ze de 

pukkelss droog wil houden. Daarnaast gebruikt zij mentholpoeder tegen de jeuk. Verder komt ter sprake dat ze zelf ook 

waterpokkenn heeft gehad.] 

m:: het duurde best wel lang, hoor, de waterpokken ... .duur 

o:: Ja, voordat al die plekjes, en dan zie je dus eigenlijk nu nog wel dat ze 

m:: Ja, precies, maar dat zit nu, want ze heeft daarna ook nog weer, dat 

hebb ik ook al opgeschreven, had ze opeens een rare vlek nadat het 

allemaall  weg was ... begon het weer overnieuw ... Ja, maar dat kom je 

allemaall  tegen, 

o:: Woensdag: P. heeft een slechte nacht gehad, ze had vreselijk veel 

jeukjeuk oh, daar komt het... 

m:: Ja, daar komt het...! 

o:: Vooral onder d'r luier. Ieder uur een schone omgedaan met 

mentholpoeder.mentholpoeder. Maar dat hielp allemaal niet. 

HeeftHeeft bijna niets gegeten, vandaag alleen wat chocolade. Zelfs het 

drinkendrinken is een stuk minder, 's avonds toch nog een dokter opgebeld. 

Oh?? Of er een paracetamol tegen de jeuk en koorts (38,7) mocht 

wordenworden gegeven. Was geen probleem. Heb ook 's middags op eigen 

houtjehoutje bij de apotheek iets tegen de jeuk gehaald. 

o:: Slechte nacht gehad, daar is een beetje hetzelfde als wat je bij de 

eerstee keer beschreef: zo van wakker geworden, flesje water gegeven 

.... naast haar bedje gaan zitten ...? 
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m:: Ja, inderdaad 

[Dee moeder vertelt dat ze het kind niet in bed heeft genomen maar steeds naar haar toe ging] 

m:: Je zag gewoon dat ze jeuk had, ze zat dan toch te krabben op de luier gedragsaanwijzing 

enn probeerde dan vooral ook onder die luier te komen ... 

[Dee moeder gaat hier in op haar handelen bij de lichamelijke aanwijzingen koorts en jeuk. Bij koorts baadt zij het kind 

enn geeft zij het een paracetamol. Voor de jeuk haalt zij een homeopathisch middel bij de drogist voor als het nodig 

mochtt zijn.] 

o:: Maar die nacht, in principe dus slecht geslapen, de dag doorgekomen, 

opp een gegeven moment werd de koorts toch 's avonds weer hoger, en 

d'rr jeuk 

ff  Moeder vertelt dat zij voor de tweede keer een huisarts (plaatsvervanger) raadpleegt voor het geven van paracetamol 

aann haar dochter. Hij gaf haar te kennen dat dit geen vraag was voor de nachtdienst.] 

m:: Maar ik vond gewoon ja, dat het gewoon eigenlijk erger werd, weer, lichamelijke aanwijzing, intensiteit 

wantt ik had verwacht dat het minder zou worden, want je hoort dus duur 

datt het ja, heel snel weer af moet nemen, die waterpokken, maar het intensiteit 

werdd bij haar alleen maar erger. 

[Dee moeder geeft aan dat zij de huisarts voor de zekerheid raadpleegde omdat op de gebruiksaanwijzing stond dat 

paracetamoll  op doktersadvies moest worden gegeven. Zij voelde zich door de reactie van de huisarts als een klein kind 

inn de hoek gezet. Over het homeopathische middel dat zij kocht voor de jeuk was hij weinig spraakzaam. Het enige dat 

duidelijkk werd was dat ze een hele paracetamol mocht geven.] 

o:: Ja, oh, ja dan zet je hier van: weer 's nachts slecht geslapen Dag 6. Gedragsaanwijzing 

m:: Ja, precies, ... 

[Dee moeder vertelt hoe zij de afgelopen twee nachten handelde en haar kind in een lauw bad deed. Vervolgens 

raadpleegdee zij haar eigen huisarts. Hij schreef een drankje voor de jeuk voor. In haar omgeving probeerde zij wat 

adviezenn te krijgen, maar voor de meeste was het te lang geleden en wisten het niet meer hoe zij handelden. Zelf laat 

zijj  haar kind nu maar veel buiten spelen, zodat de zon de pukkels in kan drogen.] 

o:: Vrijdags: Goed geslapen, nog niet goed gegeten, wel weer een stuk gedragsaanwijzing 

gezelliger,gezelliger, kijkt al weer beter uit haar oogjes. Daar geef je aan van: 

ogenn dat is voor jou ook een ... een aanwijzing... lichamelijke aanwijzing 

m:: Ja, ze krijgt toch een beetje een lodderige blik daarin, een beetje, ja 

zoo levenloos, eigenlijk... 

Normaall  heeft ze toch wel pretogen en dat is nou helemaal... vergelijking met normale situatie 

o:: Had ze toen niet? ... 

m:: Nee, dat had ze toen niet en dus dat zie je dan weer langzaam 

terugkomen, , 

o:: Dus dat was eigenlijk je eerste nachtje weer even lekker slapen?... 

m:: Ja, 

[Dee moeder vertelt dat het drankje van de huisarts haar kind levenloos maakte. Zij gaf het drankje in het flesje met 

waterr van haar kind.] 

o:: Ja ja... kijkt dus was beter uit haar oogjes... goed geslapen en voor 

dede rest die hele dag ging goed ook beneden, en verder niet echt 

vervelendvervelend meer? 

m:: Nee, ik ben gewoon de helee week met haar beneden geweest, maar 

tochh vond ... ja, lekker beneden heeft ze afleiding, en daar is altijd wel 

iemandd die tegen d'r praat... en eeh ... nou dat werkt ook wel 

eigenlijk. . 
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lichamelijkee aanwijzing, 

verbetering g 

Gedragsaanwijzing g 

o:: Zaterdags: P. heeft heel lang geslapen, nog steeds niet goed gegeten. gedragsaanwijzing 

NaarNaar oma voor een nachtje slapen gebracht... pukkels verdwijnen 

langzaam.langzaam. Oma Amsterdam ... lichamelijke aanwijzing 

[Omdatt het weer beter gaat met het kind gaat zij uit logeren bij opa en oma zodat de moeder en haar man een avondje 

uitt eten kunnen bij vrienden.] 

o:: En de pukkeltjes, die verdwijnen langzaam, het is de zon die ... 

m:: Ja, ze drogen, dus inderdaad: ze drogen uit en dat ging dus een stuk 

beter, , 

o:: Zondag: P. heeft goed geslapen bij opa en oma, ook alleen daar nog 

nietniet echt goed gegeten, 's avonds vol bordje patat ook tijdens de 

barbecue,barbecue, drinkt ook weer veel beter. 

[Dee moeder geeft aan dat haar schoonouders weten dat zij makkelijk is met het eten van haar dochter. Aandringen 

hoeftt voor haar niet.] 

m:: Nee, want de pap lukte dus inderdaad niet. Kijk , d'r wordt wel 

gemeld:: kijk, ze heeft niet goed gegeten. 

[Dee schoonmoeder deelt de mening van de moeder welke overigens tegenovergesteld is aan die van haar schoonzus.] 

o:: En ze drinkt weer veel beter ... 

m:: Ja, dat was dus ook iets inderdaad, ze dronk niet zo goed ... 

o:: P. slaapt weer prima en 's middags maakt ze zelfs een ruk van drie 

uur.uur. Normaal is dat twee uur. Dat is dat slaapje van twaalf tot... 

m:: Ja, precies! Inderdaad, 

o:: Eet ook weer uitstekend en is gewoon weer helemaal de oude. 

PukkelsPukkels zijn allemaal korstjes of zijn nog lichte vlekjes dus eigenlijk 

iss haar gedrag weer normaal geworden, alleen aan haar huidje zie je 

eigenlijkk nog dat ze de waterpokken gehad heeft, 

m:: Ja, precies, ze is nu ook. Het wordt steeds lichter gewoon maar het 

warenn donkere plekken of korstjes. 

Duss daar begin je eigenlijk weer in het gewone ritme te komen? ... 

Ja. . 

Enn hier ook van 's morgens bad ... 

Hett normale ritueel, inderdaad weer in het bad, eten, slapen, eten... 

inderdaadd ... in bad, eten, slapen, eten. 

[Dee moeder vertelt dat zij een week na het overgaan van de waterpokken iets heeft gedaan aan het eczeem] 

o:: Ja. Woensdags: Gelukkig gaat het heel goed met P. Je voelt je als 

ouderouder zo machteloos als je kind ziek is, ook al weetje dat het een 

onschuldigeonschuldige kinderziekte is. 

m:: Ja, gewoon, je kan echt niks van zo een kind overnemen, ze kunnen 

hett nog niet echt zeggen, ja dat is gewoon lastig, 

o:: En je ziet dat ze jeuk heeft, en je ziet dat ze koorts heeft en je kan er 

gewoonn niks aan doen ... 

m:: Nee, nee, precies dat is gewoon vervelend dat zou je wel over willen 

nemen.... want ja, ze zien bleek, en witjes, en huilerig, dat is gewoon 

zielig, , 

o:: Maar dat was allemaal weer achter de rug ... 

m:: Ja, precies ze was al meteen eigenlijk, ze was toch heel snel, was ze 

d'rr weer bovenop, eigenlijk. 

gedragsaanwijzing,, verbetering 

gedragsaanwijzing,, verbetering 

gedragsaanwijzing,, lichamelijke 

aanwijzing,, vergelijking met 

normalee situatie 

o: : 

m: : 

o: : 

m: : terugkeerr naar normale situatie 

communicatievee aanwijzing niet 

bruikbaar r 
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[Dee kinderen die op het verjaardagspartijtje bij haar schoonzus waren hebben allemaal de waterpokken gekregen. De 

kinderenn van haar schoonzus hadden echter minder last gehad dan haar eigen dochter.] 

o:: Nou, donderdag geen bijzonderheden. 

m:: Nee, gewoon een normale dag. Terug naar normale situatie 

o:: Een dag als de anderen ... 

m:: Ja. 

o:: Geen bijzonderheden. P. slaapt en drinkt heel goed. Dus alles weer 

terugg naar het oude. 

m:: ja, was weer terug, 

o:: Dus ze heeft eigenlijk, ja je bent er eigenlijk zo een beetje ruim 

anderhalvee week mee bezig geweest... 

m:: Ja, ja precies. En daarin heeft zij dus echt twee hele slechte nachten duur 

gehadd nou en toen daarna ging het ook vrij snel weer aan de 

beterendee hand, ja. 

Inn deze voorbeeld-analyse maakt de moeder bij haar dochtertje van anderhalfjaar uitsluitend 
gebruikk van gedrags- en lichamelijke aanwijzingen. De volgorde en de samenhang tussen de 
aanwijzingenn zijn van belang. Ze gebruikt geen communicatieve aanwijzingen omdat het 
meisjee nog onvoldoende de dingen onder woorden kan brengen. De communicatieve 
aanwijzingg kan bij zeer kleine kinderen nog onvoldoende benut worden en is vaak 
onbetrouwbaar. . 

Dee moeder merkt een verstoring in de gezonde situatie op. Er zijn aanwijzingen die 
elkaarr opvolgen, maar er treden ook aanwijzingen tegelijkertijd op. De moeder probeert de 
aanwijzingenn te plaatsen (dit wordt verder beschreven in het hoofdstuk interpreteren) en 
twijfel tt bij dag 1 of er wel sprake is van een probleem. Bij dag 2 slaat de twijfel om in 
bevestigingg van een gezondheidsprobleem door de opvolgende aanwijzingen. De combinatie 
vann de aanwijzingen blijkt bij de moeder bekend en maakt dat zij vermoedt dat er sprake is 
vann het gezondheidsprobleem waterpokken. Zij verifieert haar vermoeden bij de huisarts. 

Bijj  het doorlopen van de aanwijzingen in deze hanteringssequentie zien we dat er een 
cumulatiee van aanwijzingen optreedt in het verloop van de ziekte. Als de ziekte op zijn 
hevigstt is, is de temperatuur hoog, heeft het kind jeuk en vlekjes, slaapt, eet en drinkt het 
slecht,, en is het hangerig. Bij het genezingsproces, het terugkeren naar de normale situatie 
verdwijnenn de aanwijzingen geleidelijk. Met name aan het begin en het eind van de 
hanteringssequentiee beschrijven de moeders naast de aanwijzingen voor het 
gezondheidsprobleemm ook de kenmerken van de normale situatie die tegelijkertijd worden 
waargenomen.. Deze tegenstrijdige aanwijzingen kunnen in het begin leiden tot 
twijfelgevallen,, en aan het eind tot het idee dat het kind (bijna) genezen is. 

Conclusie e 

Dee bevindingen uit mijn analyse komen overeen met de door Locker gehanteerde indeling 
vann aanwijzingen: gedrags-, lichamelijke en communicatieve aanwijzingen. Voor de moeders 
lijk tt echter bij het vóórkomen van meerdere, verschillende soorten aanwijzingen het gedrag 
doorslaggevend.. Hierbij speelt ook de ernst en het tijdsperspectief van de verschillende 
aanwijzingenn een rol. Aanwijzingen worden echter niet altijd direct door moeders opgemerkt. 
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Inn het signaleren van aanwijzingen is mij geen verschil opgevallen tussen de drie 
verschillendee onderzoeksgroepen. Alle moeders houden nauwlettend een verstoring van de 
normalee situatie van hun kind in het oog. 

Uitt de data blijkt dat moeders bij het signaleren van aanwijzingen de 'normale' gezonde 
situatiee van hun kind als uitgangspunt nemen. De 'normale' situatie is relatief en kan per 
moederr verschillen. Wanneer een aanwijzing afwijkt is er een verstoring van de 'normale' 
gezondee situatie en kan er sprake zijn van een gezondheidsprobleem bij het kind. 

Uitt de verzameling van aanwijzingen welke bij bepaalde gezondheidsproblemen 
wordenn waargenomen blijkt dat er een algemene samenhang bestaat tussen een 
gezondheidsprobleemm en de daarbij waargenomen aanwijzingen. In de overwegingen 
bevestigenn moeders de aanwijzingen en zoeken verificatie. 

Uitt de bevindingen over het signaleren blijkt dat er vrijwel nooit sprake is van op 
zichzelff  staande, eenduidige aanwijzingen. Aanwijzingen komen meestal in combinatie voor, 
behoevenn al dan niet verificatie, komen opeenvolgend voor en zijn soms ook tegenstrijdig. 
Hierdoorr is signaleren een complex proces waarin moeders het nodige 'werk' verrichten. De 
kenniss van de moeders speelt hier een belangrijke rol. 

Hieruitt blijkt ook dat het signaleren zeer nauw verbonden is met interpreteren en 
vrijwell  altijd direct hierin overgaat. Feit blijf t dat moeders eerst aanwijzingen moeten 
signalerenn alvorens te kunnen interpreteren. 
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HoofdstukHoofdstuk 5 

Interpreteren n 

Wanneerr er aanwijzingen worden gesignaleerd die afwijken van de normale gezonde situatie, 
zoalss in hoofdstuk 4 is beschreven, begint bij de moeders het interpreteren. Bij het 
interpreterenn van een gezondheidsprobleem gebruikt een moeder de bij haar aanwezige 
kennis,, ingebed in haar culturele achtergrond. Hoe deze kennis is verworven is hierbij van 
secundairr belang. Het raadplegen en het opdoen van kennis uit verschillende bronnen 
beschrijff  ik verder in hoofdstuk 7. 

Inn dit hoofdstuk probeer ik op basis van de in de interviews vastgelegde uitspraken een 
gedetailleerdee weergave te geven van de interpretatieve activiteiten die zich bij de moeders 
afspelen,, de door hen gehanteerde denkwijzen, gemaakte overwegingen en gebruikte 'eigen' 
kennis.. In het interpretatieproces, waarin de moeders hun eigen diagnose bepalen, blijkt uit 
dee interviews ten eerste dat de moeders over het algemeen vaststellen wat er aan de hand is. 
Tenn tweede kunnen de moeders, afhankelijk van de ernst, het gezondheidsprobleem 
normaliseren.. Het normaliseren beschrijf ik als een eerste aanzet van de moeder om zich 
naderhandd te kunnen verantwoorden, of om zich wellicht in het geheel niet te hoeven 
verantwoorden.. Ten derde beschrijf ik hoe de moeders het geconstateerde 
gezondheidsprobleemm verklaren. Een verklaring geeft aan hoe 'het gezondheidsprobleem' 
feitelijkk volgens de moeders ontstaan is. Naast de genoemde drie sub-elementen die bij het 
interpreterenn voorkomen, beschrijf ik ongerust zijn als apart thema binnen het interpreteren. 
Hett is mijns inziens geen primair onderdeel van de hanteringssequentie, maar meer een 
gemoedstoestandd die kan optreden als gevolg van het interpreteren van de signalen die wijzen 
opp een mogelijk gezondheidsprobleem bij de kinderen. Vervolgens geef ik in een overzicht 
specifiekee gezondheidsproblemen en de daarbij gevonden sub-elementen van interpreteren. 
Tenslottee geef ik deze sub-elementen van interpreteren weer in de samenhang binnen de 
alledaagsee hanteringssequentie van een gezondheidsprobleem. 

Vaststellenn wat er  aan de hand is 

Inn een vroeg stadium van een ziektesequentie kan een moeder er voor kiezen nog even af te 
wachtenn (a), zonder enige verdere interpretatie. Vervolgens kan bij het interpreteren 
verwarringg optreden (b). Bij het vaststellen van wat er aan de hand is gebruikt de moeder de 
bijj  haar aanwezige kennis voor het interpreteren van de aanwijzingen tot een voorlopig 
gecategoriseerdd gezondheidsprobleem (c). Moeders proberen in het algemeen daarna of 
daarnaastt het gezondheidsprobleem meer precies te benoemen (d). Tenslotte kunnen de 
moederss de ernst vaststellen, dat wil zeggen dat de 'meetbare' ernst wordt bepaald (e). 

a)a) Afwachten 

Uitt het materiaal blijkt dat moeders de ziekte problemen in een deel van de gevallen nog niet 
kunnenn benoemen en dan het geval eerst nog even aankijken, en afwachten hoe het probleem 
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zichh verder ontwikkelt, zoals onder signaleren reeds omschreven. 
Dee volgende moeder merkt op dat haar kind gaat snotteren, hangerig en warm wordt. 

o:: Merkte je van je zegt van temperaturen... heb je eerst gevoeld en zag je dat hij verhoging 

had? ? 

m:: Nou je merkt het ook aan hem, vaak dan en ja je merkt het aan hem dat hij vaak ja hij heeft 

nuu dan ook wel vrij rode wangen, dat heeft mijn man ook. Maar dan ja dan wordt hij 

klamachtigg ook en ja dan wordt hij een beetje jengelig En dan denk ik ook van ja. Dan 

moett hij bij voorbeeld in zijn stoeltje, ja nu doet hij gewoon spelen, maar dan zetje hem er 

inn en dan hu hu... 

Wanneerr moeders het hebben over een lichte verhoging dan wachten ze nog even af hoe het 
probleemm zich verder ontwikkelt, maar blijven wel alert op mogelijke veranderingen in de 
situatie. . 

Aann het begin van het volgende voorbeeld is het meisje een beetje hangerig en heeft wat 
verhoging.. De moeder is op haar werk haar man past op en belt haar. Zij weet niet wat het is, 
maarr doet geen poging om uit te zoeken wat het zou kunnen zijn. 

Mij nn man zei: "Uhm, ze is een beetje hangerig, achtendertig, wat zal ik doen". Ik zeg: "Nou doe 

nogg maar niks, dan kijken we vanmiddag". 

Benoemenn wat het zou kunnen zijn is op basis van deze aanwijzingen nog helemaal niet aan 
dee orde. De moeder categoriseert de aanwijzingen niet in een brede ziektecategorie, maar als 
'ietss wat nog even is aan te zien'. Het proces van categoriseren en eventueel daarna 
benoemenn wordt voorlopig stopgezet. 

Eenn moeder kan gesignaleerde aanwijzingen herkennen, maar doordat de aanwijzingen niet 
duidelijkk genoeg zijn of afwijken, niet helemaal zeker zijn van haar benoeming. Een 
voorbeeldd van een gezondheidsprobleem bij kleine kinderen is ook het vóórkomen van 
buikkramp.. Een moeder vertelt hierover: 

Zoo af en toe denk ik als ze echt hard huilt en haar beentjes optrekt dan denk ik, nou ja, dat zal wel 

eenn beetje kramp zijn. Maar dat is altijd snel weer over. 

Wee zien dat bij deze aanwijzingen de moeder het geval met enige reserve benoemt. Omdat de 
moederr echter weet dat het altijd snel weer over is, stopt het interpreteren zonder dat het 
probleemm afdoende benoemd is. 

Hieruitt blijkt dat door het toepassen van de 'wait-and-see' strategie conform Locker, dat wil 
zeggenn eerst afwachten en kijken hoe het gezondheidsprobleem zich verder ontwikkelt, het 
interpretatieprocess vooralsnog wordt gestopt. Uit het laatste voorbeeld büjkt dat tijdens het 
afwachtenn het gezondheidsprobleem ook spontaan kan verdwijnen. 

b)b) Verwarring 

Vaststellenn van wat er aan de hand is kan met een toenemende mate van zekerheid gebeuren. 
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Zoo zijn er gevallen waarin de moeders niet direct kunnen benoemen wat er aan de hand is: 
doorr het ontbreken van kennis of door onvoldoende aanwijzingen. Zelfs kunnen gevallen niet 
gecategoriseerdd en onbenoemd blijven. Een moeder vertelt over de kinderen uit haar 
vriendenkring: : 

Neee die is ook zo mager. Die zijn allemaal zo mager die kinderen. Ik weet niet wat het is. Nee in 
hett begin had hij er nooit last van. Dan vond hij alles lekker. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Zulke pukkels had ze ... ziet u? 
o:: Ja, ja. 
m:: Maar zij had meer. Zo kreeg ze het weet je. Eh op die... en hij krijgt het ook zo, maar ik 

weett niet wat het is. 
o:: Zelfde. Dus, ehm.. V. die had die pukkeltjes. Hij had ze toen nog niet. 
m:: Maar gisteren heb ik gehoord eh, mijn schoonzusje zei: 'ja het is geen waterpokken, het is 

rodee hond', zei ze. Maar ik weet het niet, maar mijn huisarts kan het niet bevestigen. Maar 
dee crèche kan het wel, ze zeggen dat het waterpokken is. 

Voorr deze moeder is er onduidelijkheid over de benoeming van het gezondheidsprobleem, 
ondankss dat zij haar omgeving heeft geraadpleegd. Een andere moeder vertelt: 

Hijj  was twee jaar en hij kreeg vlekjes en hij werd misselijk. Ja ja ik heb zo'n boek van dokter 
Spockk en daar ga je dan in kijken en dan denk je van 'nou dat zou het wel eens kunnen zijn', maar 
ja,, ik heb natuurlijk nooit precies, dat ik eh, ja ja wat dat betreft, vooral ook toen hij nog zo klein 
was,, nu heb ik meer zoiets van 'nou het gaat wel weer over ook', als ik zelf niet denk dat het echt 
ietss heel ergs is, maar normaal, en dat was dus een eh, dat heeft dus een week geduurd.... Ja en 
toenn eh... en koorts, en toen heb ik dus een weekenddokter gebeld omdat het in het weekend was 
enn die kwam en die zei "het is mazelen". 

Dezee moeder geeft aan dat zij een poging tot benoemen doet, maar dat zij hier haar twijfels 
bijj  heeft. Zij geeft aan dat de ernst van het gezondheidsprobleem bij het benoemen een 
belangrijkk gegeven is. 

Weerr een andere moeder gebruikt haar eigen ervaring en schrijft in haar dagboekje bij 
eenn huidirritatie: 

Donderdag:Donderdag: Vandaag twee rode pukkels op P. d'r gezicht. Ohjé! Ik denk dat het muggenbulten 
zijn,zijn, maar dat zij er vrij  sterk op reageert. 

Hett interpreteren van deze onbekende situatie wordt door de moeder gebaseerd op bij haar 
aanwezigee (ervarings-)kennis. Vanuit deze kennis redeneert de moeder in dit geval verder om 
haarr beeld sluitend te krijgen. In het interview komt dit als volgt naar voren: 

Ja,, precies ... want het zag er anders uit eigenlijk dan een muggenbult, maar ... ja, we hadden ... ja, 
dann toch van: het kan bijna niks anders zijn ... Het zag er toch wel zo uit alleen, normaal krijgt 
iemandd een wit bultje, en bij haar zat gewoon een hele rode vlek omheen. Dus gewoon: vrij sterke 
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reactie... . 

Dee toch ongewone aanwijzing probeert de moeder in haar interpretatiekader te plaatsen. 
Opmerkelijkk is het gebruik van 'normaal' door de moeder in dit geval: met voor haar 
onbekendee aanwijzingen "het zag er anders uit" neemt zij een haar bekende 'ziekte' 
(muggenbulten),, die ze 'normaal' noemt, als oorzaak. Mijns inziens beschouwt de moeder dit 
bijj  haar bekende probleem als een veelvoorkomend verschijnsel dat niet ernstig van aard is. 
Hett kan volgens de moeder niets anders zijn, waardoor ze andere gezondheidsproblemen 
uitsluit.. "Dus gewoon, vrij sterke reactie". Het is voor de moeder echter een niet 
bevredigendee benoeming: de waargenomen aanwijzingen lijken toch teveel af te wijken van 
muggenbulten.. Verwarring treedt op: 

.... ja, het is toch anders dan een gewone muggenbult, je hebt dan toch van: zou ik me vergissen?... 

Iss het nog iets anders en eeh.. 

Dee moeder heeft op dit moment echter onvoldoende kennis om de aanwijzingen goed te 
kunnenn benoemen. Het kind krijgt in het weekend vlekjes op haar arm en rug erbij. De 
moederr gaat vervolgens op muggenjacht in de kamer van haar dochter; zonder resultaat. Ook 
hethet netwerk wordt geraadpleegd. De moeder verklaart: 

Jaa en toch was het niet zo dat ik dacht: nou, daar moet ik mee naar de dokter. Mij n moeder had 

hett ook wel gezien, van wat zit daar nou? We hebben nog samen een keer gekeken ook inderdaad 

vann nou ja toch muggenbultjes of zo, maar., en omdat het er ook eigenlijk niet meer werden en ze 

err geen last van had ben ik ook niet naar een dokter gegaan. 

Dee diagnose muggenbeten blijf t dus uiteindelijk min of meer gehandhaafd. 
Eenn soortgelijk geval, waarbij de moeder iets aanneemt, zonder dat zij echt weet wat het 

is: : 

Hijj  heeft vannacht ontzettend pijn in zijn linker been gehad. Ik heb geen idee wat het was, want 

normaall  huilt hij haast nooit. Nu heeft hij de halve nacht gekrijst van de pijn. Ik hoop dat het 

groeipijnn geweest is. 

Dee moeder kan geen juiste inschatting maken van het gezondheidsprobleem dat zich voordoet. 
Zee doet echter wel een poging tot precies benoemen. Maar omdat het slechts een halve nacht 
duurt,, doet ze verder geen moeite om te achterhalen wat het nu precies is geweest. 

Verwarringg treedt op wanneer er onduidelijkheid is over de aanwijzingen, en de moeder niet 
kann bepalen "wat het is". 

c)c) Voorlopig categoriseren 

Inn andere gevallen kunnen moeders het probleem voorlopig categoriseren, globaal aangeven 
watt het kan zijn, op basis van ervaring en het probleem plaatsen in een brede ziektecategorie 
off  een specifieke ziektecategorie, zonder precies te kunnen benoemen wat het 
gezondheidsprobleemm inhoudt. Bij dit grofweg vaststellen of er bijvoorbeeld al of niet sprake 
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iss van een kinderziekte zullen de aanwijzingen voor de moeder reeds voldoende duidelijk zijn 
omm het begin van een ziekte waar te nemen, maar nog onvoldoende duidelijk om precies te 
kunnenn benoemen. Het kan ook zijn dat de kennis (ervaring) ontbreekt. 

Dee volgende voorbeelden illustreren hoe het proces van voorlopig categoriseren 
plaatsvindt.. In een geval met rode vlekken is de mening van de moeder als volgt: 

Inn ieder geval hij zat helemaal onder de rode vlekjes. Dt dacht van ja hoor, of waterpokken of 
mazelenn of bof, weet ik veel wat dat voor een kinderziekte was. 

Dezee moeder heeft het gezondheidsprobleem hier nog niet precies benoemd, maar heeft het 
well  voorlopig ingedeeld in de categorie kinderziekten. Haar kennis blijkt onvoldoende om 
vastt te stellen van welke kinderziekte in haar geval sprake is. Daarom brengt zij een bezoek 
aann haar huisarts, welke het gezondheidsprobleem anders plaatst en benoemt. Zij koppelt de 
nieuwee visie direct terug naar haar netwerk. 

o:: Hoe oud was hij daar? Vier maanden of zo? 

m:: Nee, nee. Zes maanden, zeven, zeven was hij net. En eh ja dus ik bij mijn oude huisarts "oh dag 

A.. en hoe is het met je? Is dat je kleine?" Ik zeg "ja, hij zit onder de vlekjes misschien wel een 

kinderziekte".. Nou laat eens zien, ja ja. Hij zegt "nou volgens mij zijn dat gewoon 

muggenbeten".. Dus hij nog zo even met een spiegeltje of met een glaasje drukt hij daar op en hij 

zegtt ja hoor het zijn gewoon muggenbeten. Dus toen ging ik dus weer met een kind vol 

muggenbetenn naar huis toe. Ik thuis bij mijn moeder "ja het zijn muggenbeten mam". 

Inn het volgende voorbeeld wordt de moeder eveneens op het verkeerde been werd gezet door 
dee aanwijzing rode vlekjes: 

m:: Wat zie ik nou? Daar heb je ze (lacht) 

o:: Ja, dus de hele arm, die zat vol (vlekjes), even kijken... Als ze het krijgt nou, dan heeft ze 

hethet (waterpokken) maar gehad, maar volgens mij was het vals alarm. Hoezo vals alarm? 

Hierr categoriseert de moeder de aanwijzing vlekjes in de eerste instantie als een bepaalde 
kinderziekte.. Dit doet zij omdat in haar omgeving de kinderziekte waterpokken heerst. Haar 
dochtertjee krabt, waardoor de plekjes roder worden, maar klaagt er niet over en het blijf t bij 
datt enige plekje. Dit is voor de moeder de reden om later het probleem anders te 
categoriseren. . 

Alleenn dat plekje, dus we hadden zoiets van nou misschien was het te warm die dagen ook wel een 

beetjee warmte-uitslag of zo.... 

[....] ] 
Nouu nog niet op dat moment nog niet eczeem, nee, ik dacht zoiets van warmte-uitslag, gewoon 

eenn beetje uitslag, irritatie. 

Gewoonn maar doorgaan,... wachten wat de volgende dag brengt. 

Tijdenss een bezoek aan de huisarts met haar kind voor een ander gezondheidsprobleem blijkt 
dee rode vlek eczeem te zijn. In het voorbeeld geeft de moeder een verklaring waarom zij niet 
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bijbij  haar eerste categorisering blijft , namelijk omdat de vlekjes zich niet uitbreiden: 

m:: Omdat later, waterpokken bleek dus achteraf eczeem te zijn. Want dat was gewoon alleen 

opp dat plekje en voor de rest nergens. Had ze ook echt nergens last van. 

o:: Ze klaagde ook niet over maar... 

m:: nou ja, ze zat een beetje daar aan te krabben en daardoor werd het ook natuurlijk steeds 

rooierr en ... ja, omdat ik het eigenlijk verwacht had dat ze het zou krijgen 

Inn weer een ander geval categoriseert de moeder het gezondheidsprobleem onder een voor 
haarr bekende ziekte; later bleek dit iets anders. Zij vertelt hierover wat tijdens de vakantie 
gebeurde: : 

Maarr op de hotelkamer, ja we waren uitgegaan, en ook niet gemerkt eigenlijk dat ja, M. was 

continuu eigenlijk ook ziek, die had een flinke bof, bleek dus later hoor, want wij dachten (beetje 

lachen)) dat zijn amandelen het eigenlijk, ja dan ga je allemaal zijweggetjes zoeken, van wat het 

kann zijn he. 

Eenn voorbeeld van voorlopig categoriseren op basis van vage aanwijzingen is een moeder die 
probeertt een optredend gezondheidsprobleem globaal in te delen na een communicatieve 
aanwijzingg van hevig huilen. De moeder lokaliseert het gezondheidsprobleem en vertelt: 

Ikk dacht misschien heeft hij buikpijn. 

Dezee moeder heeft nog geen duidelijk beeld maar geeft met enige onzekerheid de richting aan 
waarinn zij dacht te moeten zoeken. Bij zo een vage en algemene aanwijzing is het (nog) 
moeilijkk om de bij de moeder aanwezige kennis over mogelijke ziektes toe te passen bij het 
voorlopigg categoriseren, zij worden dan ook wel op het verkeerde been gezet. Het 
gezondheidsprobleemm kan in een later stadium door de moeders worden benoemd. 

Opvallendd is dat er weinig moeders zijn die zonder enige twijfel zeggen 'ik weet zeker dat het 
ditt gezondheidsprobleem is'. Het blijf t giswerk op basis van soms vage aanwijzingen. Dit 
heeftt tot gevolg dat moeders vaak eerst even afwachten hoe het probleem zich verder 
ontwikkeltt en dat er een mate van onzekerheid aanwezig blijf t over waar het probleem 
voorlopigg is te categoriseren. 

d)d) Benoemen 

Inn tegenstelling tot het voorlopig categoriseren gaat het er bij benoemen om dat de 
aanwijzingenn kunnen worden geïnterpreteerd als concreet gezondheidsprobleem. Vaak 
hebbenn moeders al snel een idee over wat het is (i). Voorts deel ik het door mij gevonden 
benoemenn in op basis van aanwijzingen die de moeders gebruiken: ii . het interpreteren van 
eenn enkele aanwijzing; iii . het interpreteren van een (vaste) combinatie van aanwijzingen; 
iv.. onderscheiden en interpreteren van aanwijzingen die bij bekende ziektebeelden horen. 
Hiernaastt werk ik onder v. het op basis van volksgeloof interpreteren van aanwijzingen uit. 
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i.. Initiële hypothese 
Bijj  het benoemen van de aanwijzingen komt vaak 'als vanzelf een bepaalde gedachte van 
watt het zou kunnen zijn bij de moeders naar boven. Deze gedachte waar de moeder soms 
moeilijkk van af te brengen is, zouden we een 'initiële hypothese bij leken' kunnen noemen. 
Dezee is te vergelijken met de initiële hypothese bij artsen (Schouten, 1986). Bij het 
identificerenn van het gezondheidsprobleem richten de moeders zich vanaf het begin op één of 
meerderee mogelijke gezondheidsproblemen. Factoren die de moeders bij het identificeren 
leidenn zijn in eerste instantie het zoeken onder veel voorkomende ziekten, of iets wat op dat 
momentt heerst. Moeders gebruiken hiervoor eerder opgedane ervaringen en de bij hen 
aanwezigee kennis. De hierboven geciteerde moeder waarvan het kind op vakantie de bof 
krijgtt geeft aan waar ze aan denkt: 

m:: Ja niet in die kinderziektes, en ik had het nooit gezien. 

o:: Temeer omdat hij eigenlijk altijd al vaak verkouden was. 

m:: Ja en ja dat ging opzetten natuurlijk, ik had eigenlijk nog nooit een kind gezien wat zulke 

knoepertss van, weetje wel, echt opzwellingen had. 

o:: Ja. 

m:: Dat was echt, ik dacht nou, het is bijna een hamster, weet je, zo groot zag het er uit, en 

laterr besefte ik ja, goh hij heeft gewoon hartstikke bof he,.... 

Enn misschien ook omdat je je oudste mee hebt gemaakt, dat je al, een klein beetje in je 

hoofdd hebt van, o toen had ik het zo gedaan, weetje wel, van dat je, en ook gewoon een 

beetjee aftast van, misschien ligt het daar wel aan, bij M. (haar oudste) lag het daar aan. 

Dee moeder geeft aan dat zij zich bij haar interpretaties voor haar jongste laat leiden door haar 
ervaringenn met haar oudste zoon. Dit vormt haar initiële hypothese. 

ii .. Benoemen met een enkele aanwijzing 
Vaakk is bij gezondheidsproblemen het signaleren van een enkele aanwijzing voor de moeders 
all  voldoende om het gezondheidsprobleem te kunnen benoemen. Een moeder vertelt hoe ze 
opp basis van aanwezige kennis probeert om de waargenomen aanwijzingen te gebruiken bij 
hett benoemen: 

m:: Ja, had ze 't... drie dagen van te voren had ze 't alleen op het gezicht hè? 

o:: Ja, had ze wat pukkeltjes, wat rode pukkeltjes. 

m:: Ja, toen had ik gebeld en gevraagd... 

o:: Gevraagd aan je schoonzus... 

m:: Schoonzusje, ja. 

o:: ... en die zei van: het is... waterpokken. 

m:: Gelijk waterpokken. Ja. 

o:: Alleen ji j was heel erg verward, want jij.. . je zei van nou: ja, eh.... 

m:: Het is heel vreemd want ik... 

o:: Ze had nergens... 

m:: Waterpokken krijg je 't, met een dag loopt het uit in je hele lichaam. En ze heeft het alleen 

maarr tot hier gekregen, 

o:: De armen dus eigenlijk. 
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m:: Ja, alleen op de armen heeft ze 't gekregen en op gezicht. 
o:: Niet op d'r rug, de buik... 
m:: Niet op rug, niet buik... geen benen, geen voeten, niks. 
o:: Nee... Dus, omdat ze 't alleen maar op de armen kreeg was jij eigenlijk heel verward. 

Dee moeder benoemt het gezondheidsprobleem met behulp van haar netwerk uiteindelijk toch 

alss waterpokken. 

Err zijn tenslotte gevallen waar de gezondheidsproblemen op basis van een enkele aanwijzing 
vrijj  snel door de moeders kunnen worden benoemd. Zo definieert een moeder een 
gezondheidsprobleemm als volgt: 

Hijj  is verkouden als hij een snotneus heeft en het loopt. 

Eenn andere moeder bevestigt dat het alleen die ene aanwijzing is door aan te geven dat er 
verderr sprake was van een normale situatie: 

.... en dat verkouden., dat is neusverkouden dat zie ik eigenlijk alleen aan zijn neusje dan speelt hij 

enn dan eet hij toch. 

Inn hoofdstuk 4 is voor een dergelijke situatie aangegeven dat hier sprake is van tegenstrijdige 
aanwijzingen.. Enerzijds speelt en eet het kind normaal, anderzijds is er de aanwijzing van de 
neuss van het kind dat duidt op een gezondheidsprobleem. Deze moeder interpreteert de 
combinatiee van een enkele aanwijzing in een gewone situatie als een eenvoudig 
gezondheidsprobleem. . 

Dee rol van kennis lijk t hier enigszins triviaal: verkoudheid is een zodanig veel 
voorkomendd probleem, dat het lijk t of er geen kennis gebruikt wordt. We zouden echter 
kunnenn spreken van een soort 'algemene kennis'. Locker (1981) spreekt van 'common sense 
knowledge'. . 

Inn veel gevallen benoemt de moeder direct het probleem, waarbij het voorlopig 
categoriserenn wordt overgeslagen. Een voorbeeld waar een moeder snel kan benoemen op 
basiss van een enkele aanwijzing is van een moeder die vertelt: 

Ja,, hij voelde heel warm aan en eh, ik dacht al dat het door de tandjes kwam, ben ik gaan kijken 
zagg ik nog twee boven. Dus hij had al twee, zag ik nog twee... ja en beneden dan eh voelt het een 
beetjee hard aan dus volgens mij moeten die ook eh.. vandaag eh... tevoorschijn komen. 

Dee aanwijzing verhoging plaatst de moeder direct onder het doorkomen van tanden bij haar 

kind. . 

Ookk de volgende moeder weet meteen zeker om welk gezondheidsprobleem het gaat. 

Zijj  vertelt: 

Ja,, ik zag een beetje... dat hun neus begon te lopen al, dus toen dacht ik: nou gaan ze echt 

verkoudenn worden. 

Inn het onderstaande citaat vertelt een moeder: 
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Zee heeft geen pijn. Ze zegt niet dat ze pijn in haar keel heeft of zo.. Het is ook meer denk ik een 

kriebelhoest.. Als ik echt merk dat ze er het last van heeft of dat ze er ziek van wordt dan ga ik 

naarr de dokter... 

Dee moeder benoemt het probleem: kriebelhoest. Zij is zeker van haar benoeming. Haar 
dochterr heeft immers verder geen last van het gezondheidsprobleem. 

Concluderendd zien we dat een moeder een gezondheidsprobleem op basis van een enkele 
aanwijzingg kan benoemen. Hierbij spelen kennis en ervaring een grote rol. 

Ui.Ui. Benoemen met een vaste combinatie van aanwijzingen 
Dee volgende gevallen beschrijven situaties waar een vaste combinatie van aanwijzingen werd 
aangetroffen.. Op basis van een bij een moeder bekende vaste combinatie van aanwijzingen 
blijk tt het voor de moeders makkelijk te benoemen wat er aan de hand is, omdat de 
combinatiess van het voorkomen van bepaalde aanwijzingen op een specifiek 
gezondheidsprobleemm duiden. Van belang is dat de aanwijzingen duidelijk aanwezig zijn. 
Eenn moeder met een dochtertje van twee omschrijft de combinatie van aanwijzingen voor 
waterpokkenn als volgt: 

Nouu ze kreeg eh.. het begon met rode vlekjes en dat werden waterbultjes... nou en daaraan merkte 

ikk dus dat het waterpokken was. 

Dee vaste combinatie op basis waarvan de moeder hier benoemt is dus het voorkomen van 
rodee vlekken die overgaan in blaasjes, wat voor haar duidelijk wijst op waterpokken. 

Gevallenn waarbij een moeder zeker is van het gezondheidsprobleem zijn bijvoorbeeld 
verkoudheidd en oorklachten. Duidelijke aanwijzingen zorgen ervoor moeders het probleem 
directt benoemen: 

o:: Zou je voor mij kort kunnen zeggen wat voor jou verkoudheid is, voor jou kindertjes dus 

he. . 

m:: Ja, dus eh... gewoon eh... verkouden zijn, dus dat de neus door loopt en dan gaan ze ook 

eenn beetje niezen en zo ja,... 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje over haar zoon: 

VanmorgenVanmorgen werd hij gigantisch verkouden wakker... het liep zijn neus uit en hij bleef niezen.... 

Bijj  weer een andere moeder maakt huilen en een duidelijke locatie van de pijn het probleem 
voorr haar duidelijk: 

..... tegen half zes begon ze te huilen in haar kamer toen denk ik wat is dat nou ... De naar haar toe 

.... ze had zo'n pijn aan haar oor echt aan het huilen van de pijn was ze en maar "mamma mijn 

oor...""  "mamma mijn oor" weetje... 

Dee moeder kan het probleem direct benoemen: het kind heeft een oorontsteking. 
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Ja.... en een hele sterke oorontsteking want normaal als het geleidelijk aangaat dan voel je het 

beetjee bij beetje dat je wat last gaat krijgen maar bij haar was het van de ene op de andere dag... 

boem.... had ze een zware oorontsteking. 

Somss passen moeders een onderzoekstechniek toe die hen moet helpen bij het verkrijgen van 
aanvullendee aanwijzingen en het stellen van de juiste diagnose. In onderstaand voorbeeld 
twijfel tt de moeder tussen een kinderziekte en warmte-uitslag. Zij vertelt over hoe zij tot haar 
benoemingg van het gezondheidsprobleem komt: 

Oh,, wat er wel eens met hem is gebeurd... zijn hele lichaam zat wel vol met rode vlekken, net hele 

kleinee puistjes, zo. 

Nee,, nee. Hij jeukte er niet aan. De heb wel eens van iemand gehoord .. van mijn moeder, denk ik., 

alss je warmte-uitslag hebt en als je zo met je vinger drukt., en als je weghaalt, als het helemaal 

gaaff  blijft , dan is het warmte-uitslag he. En als het toch nog rood blijft , met puisten enzo dan is 

hett een of andere kinderziekte. 

Jaa dat (de test) heb ik ook gedaan, maar ja dat was wel zo. Toen dacht ik ja misschien is het wel 

warmte-uitslag.. Maar toch dacht ik van ja zijn hele lichaam he. 

Jaa ik twijfelde toch, want .. zijn hele lichaam, zijn gezicht, en alles zat eronder. Dus ik dacht, 

meestall  heb je warmte-uitslag hier achter, of eh... hier, meestal waar het echt warm blijft . 

Jaa maar zijn hele lichaam zat eronder, dus ik dacht dit is geen warmte-uitslag. 

Dee moeder denkt wel aan warmte-uitslag, maar ondanks dat haar testje in deze richting wijst, 
geeftt voor haar het feit dat zijn hele lichaam onder de puistjes zit de doorslag voor te 
benoemenn als kinderziekte. Welke dat weet zij niet. 

Dee vijfde en zesde ziekte, beiden kinderziekten met rode vlekken, veroorzaken bij de 
moederss vaak verwarring. Enerzijds omdat veel moeders deze ziekten in het geheel niet 
kennen.. Maar ook wanneer ze de ziekten wel kennen dan is het vaak onduidelijk wat deze 
beidee ziekten nu precies als kenmerk(en) hebben, zodat de moeders niet het juiste 
onderscheidd kunnen maken. Een moeder vertelt: 

m:: Nou ze hebben alleen de vijfde of zesde ziekte gehad... Ik noem het maar de ziekte met de 

cijfers, , 

o:: Kun je me vertellen hoe dat is gegaan? 

m:: Ja ze kregen hoge koorts en uitslag dat op warmte-uitslag lijkt.. . rode pukkeltjes., ik dacht 

eerstt dat het waterpokken waren. 

Hett lijk t er voor deze moeder ook niet toe te doen welke ziekte het nu precies is. Een andere 
moederr vertelt: 

m:: nou de vijfde en zesde ziekte dat leek erg op elkaar eigenlijk; eigenlijk had ik zoiets van 

"nou,, je geeft het gewoon maar een naam", ik weet niet, ik vond het zo eh.. het leek zo erg 
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opp elkaar eh eh... het had net zo goed iets anders kunnen zijn, het eh, ja ik had zoiets van 

"jee moet het een naam geven": dat doe je dus maar, maar eh... ja..." 

o:: Kun je daar nog iets van vertellen 

m:: Nou het is ook rode vlekjes, hij was toen was hij drie en toen kreeg hij rode vlekjes en 

koorts.. Het leek erg op waterpokken omdat het een soort blaasjes waren. Toen dacht ik 

eigenlijkk waterpokken. 

Bijj  het onderscheiden van bepaalde ziekten kan de moeder bepaalde opties uitsluiten op basis 
vann een bekende combinatie van aan wij zingen, die in het betreffende geval niet werd 
aangetroffen.. Deze moeder kan echter geen sluitend onderscheid maken. 

Bijj  een andere moeder is sprake van de aanwijzing rode plekken op de wangen van het 
kind.. Het kind heeft verder nergens last van, heeft geen koorts en vertoont normaal gedrag. 
Dee moeder heeft de plekjes wel opgemerkt, maar ze weet niet wat het is. Later krijgt het kind 
meerr rode vlekken op armen en benen. De moeder geeft met betrekking tot het benoemen van 
dee verschijnselen aan: 

Alss ze mazelen heeft dan moet ze dan ook verhoging daarbij krijgen. 

Dezee moeder heeft een eigen referentiekader op basis van kennis om ziekten te benoemen. 
Doorr het ontbreken van de aanwijzing koorts (negatieve aanwijzing) wordt het moeilijk voor 
dee moeder om de overige aanwijzingen te kunnen benoemen. Het is voor de moeders slechts 
mogelijkk om te zeggen dat het geen mazelen is. De ziekte kan echter verder niet worden 
geplaatstt en benoemd. In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe de moeder haar kennis van 
kinderziektenn gebruikt om waargenomen aanwijzingen te kunnen benoemen. 

Dee vaste combinaties van aanwijzingen kunnen alleen door de moeders geplaatst en 
vervolgenss benoemd worden als er hieromtrent ervaring of kennis bij hen aanwezig is. De 
zekerheidd waarmee een moeder een gezondheidsprobleem voorlopig kan categoriseren en 
vervolgenss kan benoemen is daarmee afhankelijk van de hoeveelheid kennis waarover zij 
beschikt,, gebaseerd op eigen ervaring of kennis verkregen van anderen. 

iv.iv. Onderscheiden 
Dee moeders komen bij het benoemen vaak voor een keuze tussen mogelijke ziekten. 
Verschillendee moeders geven bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid aan voor wat zij 
verstaann onder verkoudheid en griep: 

Nouu ja, nu zijn ze verkouden snotterbellen en een beetje hoesten. En griep dan uh ja dan hebben 

zee vooral koorts en zo. 

En: : 

Neee koorts, koorts, als hij verkouden is heeft hij nooit koorts. Dan moet hij heel erg grieperig zijn 

datt hij koorts heeft. 

Ookk voor de volgende moeder was het onderscheid tussen griep en verkoudheid duidelijk: 
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Griep:: Ja dat ze gaan hoesten en snottebellen en ja diarree. Verkouden Ja ik vind het allemaal 

hetzelfdee hoesten en verkouden. 

Dezee moeder maakt géén onderscheid tussen hoesten en verkouden. Uit dit laatste citaat 
wordtt duidelijk dat het onderscheid maken niet voor alle moeders even eenvoudig is. Deze 
moederr ziet de lichamelijke aanwijzing hoesten eigenlijk als een synoniem voor het 
gezondheidsprobleemm verkoudheid. Dit heeft als gevolg dat zij andere gezondheidsproblemen 
diee ook de aanwijzing hoesten kunnen hebben moeilijk zal kunnen onderscheiden. 

Hett onderscheiden van verschillende ziekten van elkaar blijkt voor moeders niet zo'n 
eenvoudigee taak. De bij hen aanwezige ervaring of kennis speelt een belangrijke rol bij het 
makenn van onderscheid. Kennis van vaste combinaties van aanwijzingen die duiden op 
bepaaldee gezondheidsproblemen vergemakkelijkt voor de moeders het maken van 
onderscheidd tussen de verschillende gezondheidsproblemen. Zo kunnen de moeders tot de 
juistee probleemdefinitie komen. 

v.. Benoemen op basis van volksgeloof 
Bovenstaandd beschreef ik de verschillende interpretatieve activiteiten die moeders verrichten 
bijj  het vaststellen van de aard van gezondheidsproblemen in termen van hedendaagse 
ziektebeelden.. In mijn materiaal tref ik ook interpretaties aan die duiden op een benoemen op 
basiss van volksgeloof, het beschrijven van een gezondheidsprobleem in termen van een 
bovennatuurlijkee verstoring van de normale, gezonde situatie. Dit noem ik een 
bovennatuurlijkee ziekte. Hierbij passen de moeders specifieke culturele kennis toe in het 
interpreterenn van aanwijzingen. 

Bijj  baby's en kinderen tot één jaar van Surinaamse afkomst zien we volgens de 
interpretatiee van de moeders een veel voorkomende Winti-ziekte optreden welke volgens hen 
wordtt veroorzaakt door de aanwezigheid van 'het boze oog'. Bij alle door mij geïnterviewde 
Surinaams-Hindoestaansee moeders wordt het 'boze oog' genoemd als een mogelijke oorzaak 
vann gezondheidsproblemen bij hun kinderen. 

Hett bovennatuurlijk interpreteren van de aanwijzingen wordt alleen aangetroffen bij de 
Surinaams-Hindoestaansee moeders, zowel onder de moslim als hindoe moeders. Bij beide 
religieuzee groepen tref ik aan dat moeders bepaalde gezondheidsproblemen toewijzen aan 
bovennatuurlijkee krachten. 

Wanneerr het kind huilt, overgeeft, niet eet en niet speelt, soms diarree en daarbij geen 
koortss heeft, dan zijn dit voor de Surinaams-Hindoestaanse moeders aanwijzingen in de 
richtingrichting van een traditionele interpretatie van de aanwijzingen, namelijk dat het kind onder 
invloedd is van het 'boze oog' ('ugly eye'). 

Ja,, eh... ik weet niet, bij ons is het eh... geloof heb je de... krijg je boze ogen, dat Ie... ziek wordt 

hè? ? 

[[  1 

Jaa misselijk, overgeven wilde hij niet eten... Had hij; je zag het gelijk aan zijn ogen, dat zijn ogen 

heell  raar waren. Ja eh heel duf en eh rood. 

Ookk vertelt een moeder: 
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Duss als je kleine kinderen hebt en wanneer zij hen zien zeggen ze die is zo mooi, mooie ogen... 

dann worden die kinderen gewoon ziek... ik weet niet.... Misschien heeft er iemand slecht.... Boze 

ogenn ja... worden die kinderen snel eh; ja of slechte ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet 

uitleggen.. Daar worden die kinderen gewoon ziek van. Geven ze over of diarree; ik weet niet. Dus 

datt soort dingen heb ik. 

Jaa en aan die wenkbrauw kan je ... Want hij heeft ook een beetje want overal waar hij gaat dan 

zeggenn ze oh mooie ogen... Ha Ha dit en dat en dan krijg je gewoon .. .Dat kun je gewoon aan de 

wimperss zien dan steken ze gewoon recht uit 

Jaa en ziekelijke ogen heb je ook. Ja zie je een beetje bleek, ziek. Ziekelijk. 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hijj  moet echt gaan braken en overgeven en dan krijgt hij slappe ogen. Net een junkoog weet je. 

Dann weetje dat hij boze ogen heeft. 

Nogg een andere moeder verwoordt de aanleiding voor het boze oog als volgt: 

Enn je krijgt ook allemaal complimentjes van uh kijk de ouders en wat een mooi kind en zo...Dat 

zijnn kleine dingetjes die je maar hoeft te denken of te zeggen en die kinderen worden er, zeg maar 

beroerdd van. 

Enn uh, ja dan, dan kom je van mijn ouders bijvoorbeeld terug en dan merk je het kind wil niet 

eten,, hangt er maar bij. En echt misselijk lopen doen en zo. 

[[  ] 

Wantt dan geven ze er ook vooral bij over, he. Geven ze over. En het ruikt heel erg. En dat is een 

teken....vann hee het toch, toch daaraan (het boze oog). Ook geen zin in eten bijvoorbeeld en ja 

ogenn kijken een beetje flauwtjes. 

Hett optreden van de combinatie van aanwijzingen anders uit de ogen kijken, overgeven en 
afwijkendd gedrag is voor deze moeders een indicatie voor het boze oog. De laatst geciteerde 
moederr geeft aan dat geur in combinatie met overgeven een extra aanwijzing is voor de 
interpretatiee in termen van het 'boze oog'. Om de combinatie van aanwijzingen te herkennen 
alss bovennatuurlijk en als zodanig te interpreteren is culturele kennis nodig bij de moeders. 
Teveell  aandacht voor mooie ogen leiden tot het boze oog, met zieke ogen als gevolg. 

Eenn andere moeder vertelt hoe het boze oog onderscheidt van griep. Zij heeft hier een 
duidelijkee aanwijzing voor: 

o:: Ja. Is het alleen overgeven of zijn er ook nog andere dingen waaraan je het kunt zien, dat je 

kindd eh datje het kind moet baden in blauw?6, 

m:: Ja aan z'n ... Ja zijn ogen enzo. Als hij een beetje ja... net als of ze echt heel erg ziek 

uitzienn sloom ja, en dan doe je dat ook in... 

o:: Zijn z'n ogen., de oogjes dan ook rood of eh... waterig of eh... 

m:: Nou niet rood nee nee, alleen eh... echt sloom.. 

o:: De oogopslag, ja. Je zegt van nou, overgeven, ehm, de ogen daar zie ik het aan 

Badenn in blauw wordt door Surinaams-Hindoestaanse moeders toegepast als behandeling van het boze 
oog.. Hierbij wordt blauwsel (= een middel om wasgoed witter te laten lijken) aan het badwater van de 
kinderenn toegevoegd. Zie verder hoofdstuk 6. 
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m:: De ogen daar zie je dan ook aan.. 

o:: Ehm... verder nog, diarree, of eh.. 

m:: Nee diarree niet. 

o:: Of eh... koorts, of.. 

m::  J a koort s da n do e j e da t  ook . 

o::  Da n ook ? 

m:: Dan laatje ze gewoon in eh blauw water... 

o:: Zijn dat... eh zoals bijvoorbeeld die ogen, overgeven en koorts, komt dat alle drie tegelijk 

voorr of zeg je van nou als die ogen, als overgeven, als koorts, dan... 

m:: dan eh doe ik het wel ja., 

o:: Ook alleen bij koorts? 

m:: Ook alleen bij koorts ja. 

o:: En hoe weet je nou dat het eh... koorts is door eh... dat boze oog, of dat het koorts is omdat 

iee eh... griep heeft... Hoe kun je dat onderscheid maken, 

m:: Nou dat komt door griep, als ie met eh.. ja of je ziet het aan zijn ogen... 

o:: Toch weer die ogen... 

m:: Toch weer eh ogen ja. Want dan zie je echt eh... die ogen sloom enzo, opgezet de ogen, 

daarr zie je ook aan... 

o:: Dus je zegt van nou, eigenlijk is het niet alleen maar die koorts, maar ik zie het ook aan 

zijnn ogen. 

m:: Ogen ja. 

o:: En daaraan kan ik dus het onderscheid maken of ie de griep heeft, koorts heeft doordat ie 

griepp heeft, 

m:: Ja. 

Hieruitt blijkt dat het in de beleving van deze moeder niet uitmaakt of het een 
bovennatuurlijkee ziekte is of een gewone kinderziekte. Interpretatie op basis van volksgeloof 
hoortt voor Surinaams-Hindoestaanse moeders bij het alledaagse gezondheidswerk dat zij 
binnenn het gezin uitvoeren. 

Moederss benoemen de gezondheidsproblemen van hun kinderen met verschillende maten van 
zekerheid,, waarbij zij de gesignaleerde aanwijzingen op verschillende manieren interpreteren. 

e)e) Ernst vaststellen 

Naastt het vaststellen van wat er aan de hand is kijken de moeders ook naar de ernst van de 
gezondheidsproblemen.gezondheidsproblemen. De ernst van gevallen wordt door de moeders in het algemeen 
uitgedruktt in termen van "erg" en "niet erg" of "een beetje". 

Verkoudheidd en andere ziekten kunnen door de moeders als ernstig worden beoordeeld 
opp basis van direct aan verkoudheid gerelateerde lichamelijke aanwijzingen als 'hoesten': 

Ja,, hij was heel erg verkouden, heel erg hoesten een heel hele diepe hoest was het ook. 

Dee ernst van de ziekte wordt door de moeders ook vaak bepaald op basis van het al of niet 
aanwezigg zijn van andere dan lichamelijke aanwijzingen. Een moeder geeft aan: 
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Ondankss dat hij verkouden was, was er niks aan de hand was hij tierig had hij lekker gegeten.... Ik 

denkk "nou dan zal het echt alleen maar een beetje verkoudheid zijn". 

Dee ernst van de situatie wordt dus mede bepaald aan de hand van het voorkomen van 
kenmerkenn van de normale toestand van het kind. Tegenstrijdige aanwijzingen worden door 
dee moeder gebruikt in het interpretatieproces. 

Eenn andere moeder gebruikt elkaar ondersteunende aanwijzingen. 'Niks eten' lijk t hier 
dee ernst van de verkoudheid te ondersteunen: 

Hijj  was heel erg verkouden [ ] maar hij wil dan ook niks eten. 

Ookk koorts wordt gebruikt om ernst om te taxeren. Koorts wordt in een geval van 
waterpokkenn door een moeder genoemd als element in het benoemen van het 
gezondheidsprobleem.. Deze aanwijzing verhoging is echter niet overtuigend aanwezig: 

Nee,, koorts niet eh... Ja eh .. 37,5 ... 37,6, net iets eroverheen, maar niet datje zegt koorts. 

Eenn andere moeder gebruikte deze aanwijzing voor dezelfde kinderziekte in haar interpretatie 
omm de ernst vast te stellen: 

Neee hij heeft het (=kinderziekte) helemaal niet zo erg gehad. Hij voelde wel warm aan en zo maar 

koortss niet. 

Hierr zien we dus dat bij waterpokken de aanwijzing koorts als een indicator wordt gebruikt 
voorr de ernst van de ziekte, niet voor het vaststellen van wat het is. 
Hett geval van koortsstuip, dat in de paragraaf over intensiteit van aanwijzingen (4.7.3) is 
beschrevenn begint met een constatering van 'verhoging' en 'hangerigheid'. Het lijk t niet 
ernstig.. Eenmaal thuis is gaat haar dochtertje zich heel anders gedragen. Er komen nieuwe 
aanwijzingenn bij die maken dat de ouders het probleem als levensbedreigend plaatsen. Een 
moederr vertelt: 

Ikk zeg: "Nou het is niet goed" en opeens werd ze helemaal blauw om haar mond en helemaal 

spierwit,, Dus wij schrokken ons kapot. En helemaal slap, en we hadden echt zoiets, van nou, daar 

gaatt ze, hé. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dat was zo angstig. 

Dee eerst als niet ernstig geplaatste aanwijzingen wijzigen onder invloed van een cumulatie 
vann andere aanwijzingen in een voor de ouders als levensbedreigend overkomende situatie. 
Eenn Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt na een stuip ervaring: 

Ikk moet opletten als hij koorts heeft dan moet ik zijn hoofd een beetje nat maken. Zodat het (de 

koorts)) niet in zijn hoofd loopt. Want de koorts was in zijn hoofd gelopen. 

Dee frequentie van vóórkomen van een bepaalde ziekte bij een kind is ook van invloed op het 
bepalenn van de ernst ervan door de moeder. Zo duidt het vaak voorkomen van verkoudheid 
voorr de moeder op iets emstigers: 
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Jee hoort toch gauw van als kinderen lang verkouden zijn en veel hoesten, dan kan je daar 
chronischee bronchitis aan overhouden, maar met V. schijnt het allemaal wel mee te vallen. 

Dee ernst van een gezondheidsprobleem wordt in het algemeen bepaald op basis van 
lichamelijkee aanwijzingen. 

Concluderendd blijkt dat moeders een gezondheidsprobleem op basis van ervaring voorlopig 
kunnenn indelen in een brede ziektecategorie (b.v. 'kinderziekten') of een specifieke 
ziektecategorie.. Verder kunnen zij besluiten het gezondheidsprobleem nog even aan te zien 
enn dus af te wachten hoe het probleem zich verder ontwikkelt. 

Bijj  het benoemen van een gezondheidsprobleem worden aanwijzingen geïnterpreteerd 
alss het begin van een bepaald gezondheidsprobleem met een grotere of kleinere mate van 
zekerheid.. Het benoemen kan op basis van een aanwijzingen, of een combinatie van 
aanwijzingen.. Er zijn combinaties van aanwijzingen die moeders alleen interpreteren op basis 
vann volksgeloof. 

Normaliseren n 

Inn deze paragraaf werk ik de variatie in het interpreteren van de moeders verder uit. Het gaat 
hierbijj  niet om de feitelijke vaststelling van wat er aan de hand is, maar hoe er met deze 
resultatenn van de interpretatie wordt omgegaan. Een van de aspecten die hierbij van belang 
zijnn is het normaliseren. De moeder tracht het probleem te minimaliseren. Ik maak hierbij 
gebruikk van de door Locker (1981: 88-92) beschreven vormen van normaliseren. Een 
hanteringssequentiee begint volgens Locker wanneer een problematische situatie wordt 
waargenomen.. Een gebruikelijk proces hierbij is dat de moeder probeert vast te stellen en 
zichzelff  ervan probeert te overtuigen, dat er niets aan de hand is. Ik noem dit: 
a)) Normaliseren I: "Er is niets aan de hand". 

Alss dit niet lukt en er kennelijk wel iets mis is zal de moeder aangeven wat er dan mis 
is:: voorlopig categoriseren of benoemen. Daarnaast kan de moeder proberen de verschijnselen 
vann de ziekte te normaliseren naar iets niet ernstigs, bijvoorbeeld een 'gewone' kinderziekte. 
Ditt noem ik: b) Normaliseren II: "Het is geen ernstige ziekte". Locker noemt de 
gezondheidsproblemenn die resulteren uit deze twee optredende overeenkomstige processen 
'normall  disorders' (1981: 87-92). Wanneer de ziekteverschijnselen te veel afwijken van 
normalee vormen en zowel normaliseren I als normaliseren II niet lukken dan is er sprake van 
ietss ernstigs. 

a)a) Normaliseren I: "Er is niets aan de hand" 

Inn eerste instantie kan men veronderstellen dat moeders elke aanwijzing die duidt op een 
veranderingg in de gezondheidstoestand van het kind interpreteren als ziek zijn. Echter, de 
moederss blijken bepaalde situaties, waarvan ze weten dat het kind niet helemaal gezond is, 
tochh onder een normale situatie, dus niet ziek zijn, te plaatsen. Moeders spreken zo met name 
overr lichamelijke aanwijzingen als: niezen, een snotneus, verhoging, snotteren, een beetje 
hoesten,, het hebben van waterogen, een loopneus, een verstopte neus, een hese stem. Een 
moederr vertelt bijvoorbeeld: 
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Datt hoort er een beetje bij een snotneus. Neusverkouden noemen ze dat... Dat gebruiken ze op het 
consultatiebureauu ook altijd. Dat is alleen maar neusverkouden... dus niet het ziek zijn... 

Dezee moeder minimaliseert het probleem. 
Eenn cumulatie van aanwijzingen is voor de moeder een signaal dat het kind echt ziek is. 

Normaliserenn I lukt dan niet. Deze situatie kan voor elk kind anders zijn. Een moeder vertelt: 

Alss hij niet eet en niet wil eten zoals met lekkere dingen waarvan ik weet nou daar komt hij zijn 
bedd voor uit... dan zijn ze best wel ziek vind ik... 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hett ligt eraan als ze verkouden is en ze heeft verhoging of koorts, dan is het voor mij ziek zijn... 
Maarr als ze verkouden, of een beetje snotneus heeft.... en ze hoest drie vier keer op een dag dan 
iss het voor mij niet echt ziek zijn. 

Hett geringe aantal malen hoesten is voor de moeder een indicatie waardoor het normaliseren 
lukt.. Een derde moeder geeft meer specifiek aan waar voor haar de grens ligt voor ziek zijn: 

Zolangg ze er geen koorts bij heeft zie ik het niet als ziek zijn. Voor mij is ziek zijn als je zo 38 
gradenn hebt dan begin je voor mij ziek te worden. 

Hierr geeft de moeder duidelijk aan dat voor haar een snotneus en een beetje hoesten onder 
eenn 'normale' situatie valt, maar dat de toevoeging van de aanwijzing koorts (of verhoging) 
voorr haar op ziek zijn duidt. Het gezondheidsprobleem kan dan niet meer worden gerekend 
onderr een 'normale' situatie. We zien hier een cumulatie van aanwijzingen waar de 
toevoegingg van de aanwijzing koorts de overgang maakt van normaal situatie naar ziek zijn. 

Dee eerste aanwijzingen voor waterpokken worden door de volgende moeder nog niet als 
ziekk zijn gezien: 

'Zee was niet ziek dus volgens mij. Ze was een beetje hangerig maar niet dat ze doodziek was.' 

Zee was niet ziek dus nee, volgens mij. 

Inn de meeste gevallen wordt door de moeders het niet aanwezig zijn van de aanwijzingen die 
wijzenn op ernst gebruikt als criterium voor het vaststellen van de normaliteit, als een 
gereedschapp voor het eerste normaliseren. Het benoemen van de ziekte speelt hier een 
ondergeschiktee rol. 

Ja,, want hij snottert niet meer. Ja, maar alleen nou is hij, ook gaat lopen, weetje dan iss hij moe. of 
hijj  laat zich vallen, .. De weet niet die keer ging hij zitten, laat hij zich vallen' zo achterover, doet 
hijj  nooit; misschien moe omdat hij slaap heeft... doet hij te veell  ik weet niet. 

Dee moeder verklaart de aanwijzingen vanuit het gedrag en constateert daarmee dat er niets 
aann de hand is. Zij noemt de aanwijzingen die niet op ernst wijzen. Zij normaliseert het 
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probleemm naar het kind is moe omdat hij slaap heeft. 
Dee volgende moeder vindt haar kind te dun (dat wil zeggen vergeleken met wat zij als 

normaall  ziet) en wil eigenlijk dat haar kind meer aankomt. Ze gebruikt hiervoor in eerste 
instantiee blikken poedermelk. Dit bouwt de moeder echter versneld af om over te stappen op 
potjess voeding. 

Moett je alvast proberen dan wordt ze al wat steviger dit en dat dus ik dacht nou ik probeer het 

gewoonn dus zo is het gekomen eigenlijk... totdat ik dacht het bevalt me wel en het bevalt haar ook. 

Zee reageerde gewoon normaal alles was goed verder. 

Dee moeder geeft hierbij aan dat er volgens haar reeds voldoende verbetering is opgetreden, en 
zee daarbij het nog te dun zijn niet meer als erg beschouwt. Zij accepteert dat het gewicht voor 
haarr kind normaal is, omdat het verder goed gaat. De gesignaleerde lichamelijke aanwijzing 
wijk tt af van de normale situatie. Dus er is wel iets aan de hand, maar omdat andere typen 
aanwijzigen,, met name gedrag, niet afwijken, kan deze situatie door de moeder worden 
genormaliseerd. . 

Dee 'langdurigheid' van de aandoening is soms voor moeders een aanwijzing dat zij 
geenn aanleiding zien om het probleem als een afwijkende situatie te typeren, maar een 
'normale'' conditie te beschouwen: 

"Enn flink verkouden, continu. Die verkoudheid was chronisch, dus..: Ik ken hem niet zonder vieze 

neuss eigenlijk. 

Dee aanwijzingen voor een afwijkende situatie in de gezondheidstoestand van het kind kunnen 
duss zo lang aanhouden dat door gewenning deze situatie door de moeders als normaal wordt 
ervaren.. Hier wordt het gezondheidsprobleem genormaliseerd. 

Watt moeders 'verhoging' noemen is een situatie waarin de temperatuur afwijkt van de 
'normale'' temperatuur. Met zo'n verhoging is volgens alle moeders niet veel aan de hand. 
Wanneerr moeders het over 'koorts' hebben dan wijkt de temperatuur naar hun zeggen 
dermatee af van de normale lichaamstemperatuur dat er volgens hen 'wel iets aan de hand' is. 

Zegg maar dat het zevenendertig een half... dan ... dan denk ik: hij heeft verhoging. En zeg maar als 

hijj  ... vanaf achtendertig vind ik dat hij koorts heeft. 

Eenn ander moeder zegt over verhoging: 

Weetjee het was nou ja niks. Het was wel iets verhoging achtendertig nog wat. Maar niet meer zo 

hoogg weet je. Dus eh ja, ik loop niet zo hard, eigenlijk naar ... Ik merk wel aan het kind als er wat 

is. . 

Dezee moeder is vol vertrouwen over haar vermogen om aanwijzingen te signaleren. Bij deze 
voorbeeldenn zien we een duidelijk interpretatie verschil bij de moeders. Het verschil tussen 
watt moeders verhoging of koorts noemen betekent verschil tussen normalisering en 
ziekteverklaring.. Maar de grens tussen verhoging en koorts is niet in graden Celsius uit te 
drukken.. Voor de ene moeder is boven de 38 koorts, dus iets aan de hand; voor de andere 
moederr is boven de 38 verhoging en nog niets aan de hand. Dezelfde objectieve aanwijzing 
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wordtt door de moeders dus verschillend benoemd. 
Hierr staat tegenover dat wat voor een moeder in de eerste instantie te normaliseren was, 

naa een bepaalde ervaring, bijvoorbeeld stuip, niet meer normaliseerbaar is. 

Zee heeft een koortsstuip gehad. Dus ik ben als de dood. Dus uh... Want dan zeggen ze van 
negenendertigg vijf, dan mag je het (een zetpil) ze geven. 

Eenn andere moeder interpreteert op basis van ervaringen uit haar omgeving identiek aan 
bovenstaandee moeder: 

Jaa ik vind dat eng en dan ben ik bang dat het opeens gaat stijgen en dan kun je er alles aan doen en 
toenn vond ik het. Ja ik zeg negenendertig half, dat gaat me iets teveel naar de veertig en dat was al 
hett begin van de avond. Vaak stijgt het nog dus ja. 

Bijj  koorts is er onveranderd een omslagpunt in het interpreteren van de moeder. Maar na de 
ervaringg van een koortsstuip zien we de definitie van koorts verschuiven van 39,5 °C naar 
399 °C of minder. 

Moederss beredeneren tot op zekere hoogte voor zichzelf dat er niets aan de hand is. Kennis en 
ervaringg bepalen hierbij welke aanwijzingen wel, en welke niet normaliseerbaar zijn. 

b)b) Normaliseren II:  "Het is geen ernstige ziekte " 

Alss de eerste normalisering niet gelukt is, en er dus volgens de moeders toch echt iets aan de 
handd is, proberen de moeders het probleem vaak eerst naar een 'normale' ziekte toe te 
redeneren.. Lukt dit niet dan is het wellicht een 'ernstig*  gezondheidsprobleem. 

Waterpokkenn wordt over het algemeen gezien als een 'normale', kinderziekte. Voor wat 
betreftt de ernst van de kinderziekte waterpokken vertelt een moeder: 

Jaa het is eigenlijk een heel onschuldige kinderziekte, toch? 

Hett lijk t er op dat deze moeder, door het gebruik van 'toch' terloops een bevestiging zoekt 
vann haar interpretatie. Opvallend is dat de ziekte waterpokken bij een moeder hierboven al in 
eenn eerste normalisering als onschuldig wordt beschouwd, terwijl in het bovenstaande 
voorbeeldd waterpokken wel als ziek zijn wordt gecategoriseerd, maar dan als een normale 
ziekte. . 

Voorr een andere moeder zijn deze kinderziekten echter niet normaliseerbaar. Bij een 
gevall  van warmte-uitslag vertelt zij: 

Ennee ben ik naar de dokter geweest, ik dacht hij krijgt een of andere enge ziekte, mazelen of 
pokkenn ofzo. Maar eh, het bleek dat het door de warmte kwam. 

Eenn bepaalde aanwijzing is voor de ene moeder wel te normaliseren, en voor de andere 
moederr is er met dezelfde aanwijzing(en) toch echt iets ernstigs aan de hand. Zo vertelt een 
moeder: : 
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Alss hij oorpijn had, en hij kwam bij mij en zei, mamma ik heb oorpijn, dan belde ik niet de dokter 
voorr oordruppels. De zette gewoon baby olie, Zwitsal babyolie of slaolie in zijn oortje. En uh, dat 
heeftt mijn moeder altijd met ons gedaan als wij oorpijn hadden. 

Dee moeder normaliseert de oorpijn tot een zelf te behandelen probleem. Een andere moeder 

verteltt daarentegen over oorpijn: 

m:: Nou bij oorpijn ben ik bij de nachtdokter geweest. 
o:: Oh bij de nachtdokter? 
m:: Ja want het was een uur of zes was het. Het begon in de avond. Daar ben ik dan geweest en 

toenn hebben ze gekeken. Zei hij van ja eh oorpijn, dus dat gaat wel over. 
o:: Maar wat was de reden voor jou dat je naar de nachtdokter ging? 
m:: Hij ging anders telkens huilen. En hij zei 'pijn'. Ja en ik had ook geen oordruppels. 

Wee spreken van het lukken van normaliseren II als er in de ogen van de moeders inderdaad niets 
ernstigss aan de hand blijk t te zijn. Aanwijzingen duiden op een situatie anders dan een normale 
situatie.. Moeders interpreteren de aanwijzingen zoveel mogelijk als kenmerkend voor een 
normaall  gezondheidsprobleem (kinderziekten). Bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders zien 
wee naast de hierboven beschreven gevallen van normaliseren II ook bij bovennatuurlijke ziekten 
normaliserenn optreden. Een Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt: 

Ja.. Men zegt eh, kinderen worden vaker ziek, als mensen tegen de kinderen zeggen: Oh je bent zo 
leuk,, je bent zo mooi, he? Dan kunnen kinderen vaker ziek worden he. Dat ze diarree krijgen, een 
beetjee koorts. Nou, hoe zeg je dat, nou dat ze ziek worden. 

[[ 1 

Ehh gewoon, 's morgens dan worden ze ineens ziek he. Dan weetje. En meestal merk je het als, 
dann gaan ze overgeven en zo, dan willen ze niet eten en drinken. Dan worden ze ziek. 

Dezee moeder ziet de aanwijzingen diarree, koorts, overgeven, niet willen eten en drinken als 
kenmerkendd voor een 'normale bovennatuurlijke ziekte', een ziekte die vaak voorkomt. Een 
anderee moeder vertelt hierover: 

Nouu ja als hij ging overgeven of vervelend ofzo doen, dan eh deed ik het (baden in blauw) wel. En 
dann hield het gewoon op. Dus, overgeven enzo, dan eh.. ja, dan deed hij het niet meer. 

Ookk de volgende moeder deelt de aanwijzingen voor ziek zijn in als een gewone, dus 

'normale'' bovennatuurlijke ziekte: 

Bozee oog ja. Worden die kinderen snel eh, ja of slechte ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet 
uitleggen.. Worden die kinderen gewoon ziek van. Geven ze over of diarree, ik weet niet. Dus zulk 
soortt dingen heb ik. 

All ee Surinaams-Hindoestaanse moeders blijken aanwijzingen die duiden op een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem allereerst voor zover mogelijk te interpreteren als een 
veell  voorkomend gezondheidsprobleem. Maar het normaliseren kan ook niet lukken - dan 
wordtt het een ernstig geval van het boze oog. In de voorbeeldanalyse van hoofdstuk 6 is een 
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dergelijkk ernstig geval van het boze oog beschreven. 

Dee twee door Locker beschreven twee niveaus van normalisering komen in mijn materiaal 
beidee voor. In aanvulling hierop vond ik ook bij het bovennatuurlijk interpreteren vormen van 
normalisering. . 

Verklaren n 

Moederss verrichten vaak het nodige zoekwerk om achter de oorzaak te komen van het 
gezondheidsprobleemm van hun kind(eren). Wat is nu de verklaring? Soms is er geen 
verklaringg voor een moeder: 

Vreemdd bij allebei, als ze koorts krijgen weet ik meestal niet hoe dat komt. En het komt zo 

plotselingg en het gaat ook zo plotseling weg. 

Eenn gezondheidsprobleem kan dus komen en gaan zonder een duidelijke verklaring hiervoor. 

Inn mijn materiaal heb ik een grote diversiteit aan verklaringen van moeders voor 
gezondheidsproblemenn gevonden. Aan deze verklaringen liggen verschillende overwegingen 
tenn grondslag, die later ook tot uiting komen in het handelen van de moeders. 
Vanzelfsprekendd speelt de kennis van de moeder hierbij een belangrijke rol. De onderscheid 
hierr a) enkelvoudige, b) gekoppelde en c) getrapte verklaringen. 

a)a) Enkelvoudige verklaringen 

Dee verklaringen van de moeders zijn achtereenvolgens gebaseerd op i. voeding, ii . contacten 
mett andere kinderen, iii . weersomstandigheden, iv. slechte huisvesting, v. het 'boze oog', 
vi.. boze geesten vii . leeftijd en viii . weerstand. Hieronder beschrijf ik de genoemde 
verklaringen. . 

i.. Voeding 
Alss oorzaak van een geval van obstipatie wordt door een moeder de volgende verklaring 
gegeven: : 

Ja,, volgens mij kwam het door die banaan. Dat hij zo moeilijk drukte [stoelgang had]. Want ik gaf 
hemm nooit banaan. 

Dee verklaring van het optreden van dit gezondheidsprobleem wordt dus gezocht in de ten 
opzichtee van de gezonde situatie afwijkende voeding. 

ii.ii.  Contacten met andere kinderen 
Hett oplopen van een verkoudheid of een besmettelijke kinderziekte wordt in het algemeen 
verklaardd door contacten met andere kinderen: 

Maarr hij is toch, heeft het toch opgelopen. Spelen en zo je kan ze niet van mekaar houden. 
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Ietss oplopen kan bijvoorbeeld optimaal optreden bij een kinderpartijtje: 

Hett blijkt juist zo te zijn als die kinderen de waterpokken hebben en op het moment dat zij dus de 
uitingg krijgen, de blaasjes, dat is juist besmettelijk voor andere kinderen, nou en op het moment 
datt zij d'r verjaardag vierde zat juist dat kind helemaal onder de blaasjes. Dus alle kindertjes die 
opp de verjaardag zijn geweest... Hebben allemaal de waterpokken gehad. 

Dezee moeder was er van op de hoogte dat 'het heerste', maar dacht dat de besmettelijke 
periodee al voorbij was. 

Moederss kunnen het vóórkomen van besmettelijke ziektes meestal wel verklaren op 
basiss van contacten met andere kinderen. 

Ui.Ui. Weersomstandigheden 
Frequentee verkoudheid wordt door veel moeders gekoppeld aan weersomstandigheden. De 
jaargetijdenn (najaar, winter, voorjaar) in ons land zijn hier de boosdoeners: 

Wanneerr de 'R' in de maand zit, is hij veel vaker verkouden. 

Ookk het weer in het algemeen kan een oorzaak zijn van het regelmatig oplopen van een 
verkoudheid: : 

Zodraa hij een beetje nat is, en het regent, is hij verkouden 

Naastt de neerslag is ook de temperatuur van invloed: 

Hett lichaam heeft natuurlijk best wel een hoop te verwerken... die temperatuurverschillen. Dan 
merkk je toch dat ze gauwer vatbaarder zijn. 

Dee weersomstandigheden worden gerelateerd aan de kleding van het kind: 

Enn eh, haar jas was open, dus en daardoor eh, is ze verkouden geworden 

Hett weer vormt bij deze moeders een belangrijke bron van waaruit het optreden van de 
genoemdee gezondheidsproblemen verklaard kan worden. 

iv.. Slechte huisvesting 
Verderr wordt voor wat betreft omstandigheden slechte huisvesting als oorzaak genoemd: 

Jaa ze is soms verkouden. [....] ja dat gebeurt in huis, in de winter vooral als het koud is, tocht het 
hierr erg, vooral in de slaapkamer. 

Dee moeders waren niet altijd tevreden over hun woonsituatie. Dit wordt aangevoerd als 
verklaringg voor de gezondheidsproblemen van hun kinderen. 
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v.. Het boze oog 
Naastt verklaring van hoe je iets oploopt, en de omgevingsfactoren als het weer en 
huisvesting,, en de rol van de weerstand en de leeftijd van het kind, heb ik in mijn materiaal 
ookk bovennatuurlijke verklaringen uit volksgeloof van gezondheidsproblemen gevonden. Het 
'bozee oog' is vertegenwoordigd in een jaloers persoon die tot het kind spreekt (Venema, 
1992;; Gailly, 1982). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een buitenstaander te veel 
lovendee opmerkingen heeft gemaakt over het kind. Het is een invloed van buiten die het kind 
ziekk maakt. 

Elkee dag hadden we last. Elke dag als mensen hem zien: O wat een bolle jongen, wat een mooie 

jongen! ! 

[[  1 

Bijj  ons is het eh.. geloof heb je de ... krijg je boze ogen dat hij ziek wordt he... Dan gaat hij niet 

eten,, overgeven en zo. 

Eenn gezondheidsprobleem veroorzaakt door bovennatuurlijke krachten kan leiden tot 
bijvoorbeeldd niet eten en overgeven. Het 'boze oog' is een fenomeen dat bij alle Surinaams-
Hindoestaansee gezinnen bekend is. De mate waarin de moeders hierin geloven varieert. 

vi.. Boze geesten 
Dee bovennatuurlijke krachten kunnen ook stuip veroorzaken. Bij het optreden van stuip 
blijkenn Surinaams-Hindoestaanse moeders te kunnen kiezen uit twee verklaringen die zij 
kennen.. Enerzijds is er een medisch-westerse verklaring; anderzijds is er voor Surinaams-
Hindoestaansee moeders een traditionele verklaring. 

Jaa wij, in Suriname zeggen we f....]-stuip weetje, maar daar heb, Surinaamse mensen bedoelen 

dan.... boze geesten, en hier is het gewoon koorts. 

enn dan weetje het... boze geesten in je, bij, is in je lichaam... gegaan. 

Uitt bovenstaand citaat is af te leiden dat bovennatuurlijke verklaringen, en met name het 
bozee oog, een belangrijke rol spelen in de hantering van gezondheidsproblemen bij 
Surinaams-Hindoestaansee moeders, hoewel de moeders vaak ook op de hoogte zijn van de 
westersee verklaring. Welke verklaring zij laten gelden is geheel afhankehjk van de visie van 
dee moeder. 

vii .. Leeftijd 
Dee leeftijd van een kind wordt ook als verklaring gegeven voor het optreden van 
gezondheidsproblemen.. Op mijn vraag of het continu verkouden zijn wellicht zou zijn te 
verklarenn door het voorkomen van een allergie antwoordt een moeder: 

Volgenss mij op die leeftijd niet. Want d'r zijn zoveel kinderen verkouden altijd rond die tijd. 

Dee moeder geeft hiermee aan dat een frequente verkoudheid iets is dat nu eenmaal bij de 
leeftijdd hoort. Voor het overige vond ik weinig direct aan leeftijd gerelateerde verklaringen 
voorr het optreden van gezondheidsproblemen. 
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viii.viii.  Slechte weerstand 
Niett alle moeders proberen een omgevingsoorzaak te zoeken voor het optreden van 
gezondheidsproblemen: : 

„maarr ja, dat ligt ook aan hoe zijn afweersysteem is, je hebt wel een goed afweersysteem, of niet. 

Dezee moeder ziet de weerstand als een gegeven, iets dat zij niet kan beïnvloeden. 
Hett veelvuldig terugkeren van een verkoudheid wordt door moeders ook gekoppeld aan 

eenn slechte weerstand van het kind: 

Hijj  is iedere keer al verkouden. Dat komt omdat hij geen weerstand heeft. 

Hierbijj  verklaren de moeders het optreden van gezondheidsproblemen vanuit de constitutie 
vann het kind. 

Moederss blijken een breed scala aan op zichzelf staande verklaringen voor het optreden van 
verschillendee gezondheidsproblemen bij hun kinderen te hanteren. 

b)b) Gekoppelde verklaringen 

Verschillendee van de hiervoor gevonden verklaringen komen in combinatie voor. De 
volgendee moeder combineert in haar verklaring van de verkoudheid de slechte weerstand van 
haarr kind en de wijze van besmetting: 

Alss de weerstand maar even vermindert dan eh hebben ze alweer wat te pakken met al die 

kinderenn op de crèche. 

Bijj  het optreden van het boze oog is, naast de lovende opmerking uit de omgeving over het 
kind,, zoals eerder beschreven, de leeftijd van het kind bepalend: 

Menn zegt eh, kinderen worden vaker ziek, als mensen tegen de kinderen zeggen: o, je bent zo 

leuk,, je bent zo mooi, hè? Dan kunnen kinderen vaker ziek worden 

[[  ] 

Maar.... de maanden na de geboorte tussen de eerste en de zesde maand, dan worden ze 't altijd 

hee Ja zijn ze heel gevoelig. 

Hieruitt blijkt dat het gelijktijdig optreden van verschillende factoren de verklaring is voor het 
optredenn van een bepaald gezondheidsprobleem. 

c)c) Getrapte verklaringen 

Bijj  de overwegingen over weerstand zien we getrapte verklaringen, dat wil zeggen dat 
verschillendee verklaringen elkaar opvolgen. 

Slechtee weerstand wordt over het algemeen gekoppeld aan de voeding die misschien 
niett voldoende aandacht krijgt en een mogelijk tekort aan vitaminen bij het kind: 
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Ehh ja want zij eet zo weinig fruit. Ja nou zit dat natuurlijk wel in die potjes en zo, zitten natuurlijk 
ookk vitamine C, maar ik dacht nou misschien wat extra's. En toen was Ruud naar de drogist 
gegaann en toen kwamen ze met die Caltrivat (homeopathisch geneesmiddel). Dus dan niet echt 
vitaminee maar dat is iets homeopathisch wat de opname van vitamine en ijzer bevordert. 

Eenn verlaagde weerstand kan volgens de moeders ook worden veroorzaakt door een gebrek 
aann slaap: 

Eenn paar dagen slecht slapen is een aanslag op je weerstand. 

Tijdenss of na een bepaalde ziekte is de weerstand verminderd, waardoor het kind volgens de 
moederr erger ziek kan worden, of andere ziekten oplopen: 

Ja,, weinig weerstand hè. Tenminste dat eh .... Dat vind ik eng. Want dan gaat gewoon veel verder 
enn dan koelt ie tee veel af. En als je met koorts te veel afkoelt, kan je natuurlijk nog een ontsteking 
krijgen.. En dat moet je natuurlijk wel zien te voorkomen. 

Moederss zien slechte weerstand als de oorzaak van gezondheidsproblemen. De verklaringen 
diee worden gegeven voor het ontstaan van die slechte weerstand duiden in het algemeen in de 
richtingg van omgevingsfactoren. 

Concluderendd geven mijn bevindingen aan dat moeders de verklaringen voor 
gezondheidsproblemenn zoeken in een groot scala aan omgevingsinvloeden zoals voeding, 
contactenn met andere kinderen, weersomstandigheden, en slechte huisvesting. Dit is deels 
gekoppeldd aan de weerstand van het kind. Bij Surinaams-Hindoestaanse moeders omvat dit 
ookk bovennatuurlijke oorzaken, zoals het boze oog. 

Ongerustt  zijn 

Naastt het vaststellen van wat er aan de hand is, normaliseren en verklaren kan er bij de 
moederss ook sprake zijn van een gevoel van ongerustheid. Bij het interpreteren onderscheid 
ikk verschillende gronden voor ongerustheid, welke in de hanteringssequentie kunnen 
optreden:: a) verontrusting als er typische aanwijzingen voor een gezondheidsprobleem zijn; 
b)) onzekerheid over wat het probleem is; c) angst bij een ernstig probleem. 

a)a) Aanwijzingen voor een probleem 

Dee uit de interviews verkregen meest voorkomende aanwijzingen voor een verontrustende 
situatiee zijn voor de moeders: rode vlekken, koorts, diarree, overgeven, hangende ogen, 
oorpijn,, doofheid, hoesten, obstipatie, eet- en slaapproblemen. Een moeder vertelt in het 
kaderr van het slechte eten van haar kind: 

Elkee keer wanneer ik naar het consultatiebureau ga vraag ik of het wel normaal is dat ze zo tenger 
iss maar... ze zeggen het is goed... 
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Voorr de moeder weegt de lichamelijke aanwijzing 'het te tenger zijn' van haar dochtertje 
zwaar.. In dit geval voldoet het kind niet aan wat de moeder ziet als 'normaal'. Het kind eet 
onvoldoendee en is volgens de moeder te mager. 

Dee ongerustheid van de moeders varieert sterk, afhankelijk van de waargenomen ernst 
vann de aanwijzing. De inschatting van de ernst van de aanwijzingen is hierbij subjectief. Een 
moederr vertelt: 

Enn uh, nou ja, ik vond dat hoesten gewoon uh .... eng, weetje wel. Ik denk, ja je kunt me nog meer 

vertellen,, want ze ging ook echt over haar nek. 

[.-1 1 

Enn niet eten. Nou dan maak ik me helemaal ongerust. 

Inn het onderstaande voorbeeld beschrijft een moeder haar angst voor een koortsstuip welke is 
gebaseerdd op ervaringen uit haar directe omgeving. 

Ehh een oud collega van mij die haar zoon tot twee keer toe die heeft echt op het randje gelegen... 

duss ja dan hoor je dat verhaal... En bij mijn man op zijn werk een jongen die ook een kind had van 

achtendertigg en op een gegeven moment ligt dat in bed en begint het opeens te gillen toen had dat 

kindd geloof ik veertig, eenenveertig graden koorts en dan helemaal zo stijf weet je ... en dan hoor 

jee dat.... 

[moederr gaat over op haar eigen kind, dat 39 graden koorts had] 

dann vind ik dat eng dan ben ik bang dat het ineens gaat stijgen 

Dee ervaring uit haar omgeving maken dat de moeder sneller ongerust is bij het optreden van 
koorts. . 

Niett verontrustende, en dus normaliseerbare aanwijzingen, zoals een snotneus, hoesten en 
waterogen,, kunnen door moeders bij veelvuldig terugkomen tenslotte gezien worden als 
verontrustend.. Een moeder vertelt over een langdurig aanhoudende verkoudheid bij haar kind: 

Opp een gegeven moment ben ik wel naar de dokter gegaan omdat het moet toch wel een keer over 

zijnn natuurlijk. 

Eenn andere moeder vertelt: 

Maarr eigenlijk komt er toch weer veel snot uit zijn neus, dus.... dat is goed .... soms gaat hij 

overgeven..... dan krijg je ook slijm eruit, dat is goed, maar als het toch zo elke keer gebeurt, dat is 

niett goed. 

Hett regelmatig terugkeren van een gezondheidsprobleem maakt een moeder ongerust. 
Verontrustingg treedt dus op als er aanwijzingen ernstiger zouden kunnen worden, als de 

aanwijzigenn langdurig aanhouden, en als aanwijzingen frequent voorkomen. 

b)b) Onzekerheid over wat er aan de hand is 

Alss de aanwijzingen niet geplaatst kunnen worden, kan ongerustheid optreden. Als later 
bekendd wordt wat het was, is de moeder niet meer ongerust, en ze geeft ook aan dat ze 

80 0 



55 Interpreteren 

eigenlijkk niet ongerust had hoeven te zijn: 

... dat hij heel hoge koorts kreeg en dat hij dus heel erg ging schokken, wat later gewoon 
koortsstuipjess bleken te zijn, maar dat wist ik niet. Ik schrok er alleen heel erg van. Het leek net of 
hijj  onder stroom stond of zo. 

Dee combinatie van de aanwijzingen hoge koorts en schokken met het lichaam kent de moeder 
niet.. De ongewone aanwijzingen verontrusten haar. Haar ongerustheid zorgt ervoor dat zij 
snell  de huisarts belt. Uit 'gewoon' blijk t dat wanneer deze moeder had geweten wat er aan de 
handd was zij wellicht minder ongerust zou zijn geweest. Kennis kan dus een bepalende factor 
zijnn bij het optreden van ongerustheid. Een bepaalde aanwijzing kan verontrustend zijn als hij 
dee eerste keer voorkomt, maar bij herhaling (bij hetzelfde kind of bij volgende kinderen) niet 
meerr als verontrustend worden ervaren en genormaliseerd worden. Een moeder vertelt over de 
astmaa bij haar jongens: 

Enn misschien ook omdat je je oudste mee hebt gemaakt, dat je al, dat je al een klein beetje in je 
hoofdd hebt van, oh toen had ik het zo gedaan, weetje wel, van datje, en ook gewoon een beetje 
aftastt van, misschien ligt het daar wel aan, bij M. lag het daar aan. 

Onbekendheidd met aanwijzingen is een bron van ongerustheid. Ervaring van de moeder 
voorkomtt ongerustheid. 

c)c) Een ernstig probleem 

Inn onderstaand voorbeeld wederom de moeder die vertelt over haar ervaring van een 
stuipaanvall  bij haar oudste kind: 

Ikk zeg nou het is niet goed 

[[ 1 

duss wij schrokken ons kapot en helemaal slap, en we hadden echt zoiets van nou, daar gaat ze, he. 

[[ 1 

zo,, ja was heel eng. Ja. 

Hett plotseling optreden van ernstige aanwijzingen leidt tot grote ongerustheid bij de moeder. 
Hett normaliseren n, zoals eerder besproken, dan is niet gelukt. 

Dee moeder geeft aan dat zij na haar ervaring in het vervolg de koorts niet meer laat 
stijgen.. Zo hoeft zij niet meer ongerust te worden. Door sneller handelen kan ongerustheid 
wordenn voorkomen. 

Uitt de data büjkt dat de ernst van het gezondheidsprobleem van invloed is op de mate van 
ongerustheid.. Naarmate de interpretatie van ernst toeneemt neemt de ongerustheid van 
moederss ook toe. Ongerustheid is naast de ernst van het probleem gerelateerd aan de kennis 
enn ervaring van de moeder: hoe meer ervaringskennis, hoe minder ongerust. Tenslotte is een 
ernstigg gezondheidsprobleem bij een kind een bron van ongerustheid. 
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Hett  interpreteren en de overwegingen daarbij , gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Hett interpreteren kent, zoals hierboven gepresenteerd, verschillende sub-elementen. In het 
navolgendee schema geef ik het interpreteren van de moeders en hun overwegingen hierbij per 
specifiekk gezondheidsprobleem schematisch weer. Bc heb in het schema de sub-elementen 
gecodeerd. . 

Schemaa 5.1 Interpreteren en overwegingen per  gezondheidsprobleem 

Probleem m Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Verkoudheid d Va a 

Va a 

Va a 
Va a 

Va a 

Va a 
I I 

iN N 
I N N 

Ve e 

Ve e 

Ve e 
Ve e 

Ve e 

Ve e 

Moederr stelt snel vast: 
neusverkouden. . 
Kindd wordt echt verkouden. 

Hett is te zien aan het neusje. Hij 
speeltt en eet toch. 
Neuss gaat lopen. 

Combinatiee van aanwijzingen. ! De neus loopt en ze gaan niezen. 
Onderscheidenn van griep: 
Geenn koorts. 

Snotterenn en hoesten. 

Hett is een ernstige 
verkoudheid. . 

Eenn hele diepe hoest. 

Hett is maar een beetje 
verkoudheid. . 

Hett kind voelt zich verder goed en eet 
goed. . 

Hett kind is erg verkouden. Verkouden,, niets eten. 
Datt is dus niet ziek zijn. 
Ditt is de gewone situatie. 
Mett verhoging of koorts erbij 
iss het kind ziek, anders niet. 
Ditt komt vaker voor wanneer 
dee 'R*  in de maand zit. 

Alleenn maar neusverkouden. 
Continuu verkouden, altijd vieze neus. 
Snotneuss en hoesten. 

Eigenn waarneming: Het kind is dan 
vakerr verkouden. 

Alss het kind nat is, en het 
regent. . 

Eigenn waarneming. 

Jass was open. 
Hett gebeurt in huis, in de 
winterr als het koud is. 

Somss verkouden, door tocht. 

Hett hoort er bij op die leeftijd. Err zijn zoveel kinderen verkouden 
rondrond die tijd. 

Kindd heeft geen weerstand. Steeds verkouden. 
Hett moet toch wel een keer 
overr zijn natuurlijk. 

Langdurigg verkouden. 

Alss het vaak gebeurt is dat 
niett goed. 

Veell  snot, soms overgeven. 
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Probleem m Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Verkoudheid d Ve e Jee merkt dat ze sneller vatbaar 
zijn. . 

Hett lichaam heeft een hoop te 
verwerken:: temperatuursverschillen. 

Verkoudheidd en 
hoesten n 

Va a Datt is allemaal hetzelfde. Hoestenn - eigen constatering: er is 
geenn verschil. 

Hoesten n Va a Hett is een kriebelhoest. Kindd hoest, maar heeft er geen last 
van. . 

Astma a O O Hett is bekend, dus niet 
verontrustend. . 

Ervaringg met het oudste kind. 

Griep p Va a Onderscheidenn van 
verkoudheid. . 

Voorall  koorts. 

Va a Onderscheidenn van 
verkoudheid. . 

Hoestenn en snottebellen en diarree. 

Stuip p Va a Ouderss zijn erg geschrokken 
doorr de ernst van de 
aanwijzingen. . 

Kindd loopt blauw aan, heeft wit om 
dee mond, is slap. 

Ve e Kann door bovennatuurlijke 
krachtenn (boze geesten) 
wordenn veroorzaakt. 

O O Angstt voor stuip. 

O O Moederr schrikt er heel erg 
van,, weet dan nog niet dat het 
'gewoon'' koortsstuipjes 
waren. . 

Anderzijdss is er de verklaring dat 
stuipp wordt veroorzaakt door koorts. 

399 °C koorts, zou ineens kunnen gaan 
stijgen. . 
Hogee koorts, schokken. 

O O Ouderss schrikken zich rot, 
denkenn dat het kind het niet 
zall  halen. 

Helemaall  slap. 

Bof f 

Mazelen n 

Va a Amandelen?? Zoeken naar wat 
hett kan zijn. 

Va a Ergg opgezette wangen, bleek 
laterr de bof te zijn. 

Va a Hett zou wel mazelen kunnen 
zijn. . 

Va a Moederr sluit mazelen uit: 

Continuu ziek. Het bleek later de bof te! 
zijn. . 
Inn eerste instantie niet aan een 
kinderziektee gedacht. 
Vlekjess en misselijk. Het gaat wel 
weerr over. Later koorts. Huisarts 
geraadpleegd. . 
Rodee vlekken. Als het mazelen zijn 
moett het kind ook verhoging hebben. 

Waterpokken n Va a Alss de aanwijzingen niet 
conformm zijn dan is het geen 
waterpokken. . 

Vlekjess krijg je met een dag en over 
hett hele lichaam. 
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Probleem m 

Waterpokken n 

Dee vijfde of zesde 
ziekte e 

Besmettelijke e 
kinderziekten n 
Eenn kinderziekte 
(onbenoemd) ) 
Eczeem m 

Warmte-uitslag g 

Muggensteken n 

i i 

Groeipijn? ? 

Doorkomen n 
tandjes s 
Oorontsteking g 

Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO onserustheid 
Va a 

Va a 

N N 
N N 

Ve e 

Va a 

Va a 

Va a 

Ve e 

Va a 

Va a 

N N 

Va a 

Va a 

Va a 

Va a 

Va a 

Hett was niet de kinderziekte 
inn ernstige vorm. 
Dee combinatie van 
aanwijzingen. . 
Kindd is nog niet ziek. 
Hett is een onschuldige 
kinderziekte. . 
All ee kinderen op een 
verjaarspartijtjee kregen het. 
Moederr twijfelt tussen 
waterpokkenn en rode hond 
Moederr dacht eerst aan 
waterpokken.. Het is 'de ziekte 
mett de cijfers'. Welke doet er 
voorr de moeder niet zo toe. 
Dee moeder dacht eerst aan 
waterpokken.. De moeder 
denkt:: "ik geef het gewoon 
maarr een naam". 
Doorr contact met andere 
kinderen. . 
Hett is dan geen warmte-
uitslag. uitslag. 
Waterpokkenn of warmte-
uitslag?? Even afwachten. 

Hett zou een enge kinderziekte 
(mazelenn of pokken) kunnen 
zijn. . 
Moederr weet (nog) niet 
preciess wat het is. 
Muggenbulten,, maar met een 
sterkee reactie. Maar het zou 
ookk iets anders kunnen zijn. 
Dee moeder hoopt dat haar 
diagnosee klopt. 
Moederr voelt dat tandjes 
doorkomen. . 
Hett is een zware ontsteking. 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Hett kind is wel warm maar heeft geen 
koorts. . 
Rodee vlekjes die waterbultjes worden. 

Hangerig,, niet doodziek. 
... . 

Blaasjess zijn besmettelijke fase. 

Pukkels.. Familie en huisarts weten 
hett niet. 
Hogee koorts, uitslag die op warmte-
uitslagg lijkt . Rode pukkeltjes. 

Rodee blaasachtige vlekjes en koorts. 
Dee vijfde en zesde ziekte lijken erg 
opp elkaar. 

Jee kunt de kinderen toch niet uit 
elkaarr houden. 
Hett hele lichaam zit onder de rode 
vlekken. . 
Armm met vlekjes, maar breidt niet uit: ; 
hett kan ook warmte-uitslag zijn. 
Huisartss geeft eczeem aan. 
— — 

Rodee vlekjes. Waterpokken, mazelen 
off  bof? Huisarts test. 
Pukkelss op het gezicht. Niet een 
normaall  wit bultje. 

Pijnn in het been, veel huilen. Het 
duurdee niet lang. 
Hett kind voelt warm. 

Kindd huilt en geeft oorpijn aan. Pijn 
iss snel opgekomen. 
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Probleem m 

Oorontsteking g 

Buikkramp p 

Obstipatie e 
Magerte e 
Tengerr kind 
Hett boze oog 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 
N N 

N N 
Va a 

Ve e 
N N 
O O 
Va a 

Va a 

Ve e 

Va a 

Va a 

Ve e 
Va a 

N N 

N, , 
Ve e 
Ve e 

Ve e 

N N 

N N 
N N 

N N 

Ve e 

Gewoonn een zelf te 
behandelenn probleem. 
Artss raadplegen nodig. 
Hett zal wel een beetje kramp 
zijn. . 
Etenn van banaan. 
Hett gaat beter. 
Iss dat wel normaal? 
Dee moeder ziet het met name 
aann de ogen. 
Alss van kinderen wordt 
gezegdd dat ze mooi zijn 
wordenn de kinderen daar 
gewoonn ziek van. 
Dann weetje dat hij boze ogen 
heeft. . 
Alss kinderen complimentjes 
krijgenn worden ze er beroerd 
van. . 
Onderscheidd van griep door 
'slomee ogen'. 
Kinderenn zijn 'gewoon' ook 
vaakk ziek. 
Wordenn kinderen gewoon ziek 
van. . 
Alss mensen zeggen "wat een 
mooiee jongen" wordt het kind 
ziekk door het boze oog. 
Hett komt vooral voor tussen 
dee eerste en de zesde maand. 
Dann zijn ze best wel ziek. 

Mett koorts ben je ziek. 
Onderscheidd tussen verhoging 
enn koorts. 
Verhoging.. Als er echt wat is 
merkk je dat aan het kind. j 
Hett kind heeft een slechte 
weerstand. . 

ii  Aanwijzingen / Overwegingen 

i i 

Oorpijn. . 

Oorpijn. . 
Huilenn en beentjes optrekken. Het 
gaatt altijd snel weer over. 
Moeilijkee stoelgang. 
Kindd wordt steviger. 

Misselijkheid,, kind wil niet eten, 
ogenn zijn duf en rood. 
Overgevenn of diarree, en 'ziekelijke 
ogen'.. Kind ziet bleek. 

Overgeven,, 'slappe ogen' (net een 
junk-oog. . 
Kindd wil niet eten, is hangerig, vooral' 
overgeven,, braaksel ruikt sterk. Kind 
kijk tt flauwtjes. 
Overgeven,, ogen zien er sloom uit 
(niett rood, geen diarree), koorts. 
Diarree,, een beetje koorts, overgeven, 
niett eten en drinken. 
Overgeven,, diarree. 

Ditt is gerelateerd aan het geloof. 

Opp die leeftijd zijn ze er heel gevoelig 
voor. . 
Niett eten wat het kind lekker vindt. 

Koortss is rond de 38 °C. 
Grenss ligt bij 38 °C. 

38-nogg wat is verhoging. 

Hett kind heeft een slecht eigen 
afweersysteem. . 
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Probleem m Interpreteren n 
VaVa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Ve e 

Algemeen n 
(slechte e 
weerstand) ) 

Ve e 

Ve e 

Ve e 

Combinatiee van verminderde 
weerstandd en contact met 
anderee kinderen. 

Zee hebben snel iets te pakken. 

Slechtee weerstand door weinig — 
fruitt eten. 

Eenn paar dagen slecht slapen I — 
iss een aanslag op ie weerstand, i 
Tijdenss of na een ziekte is de 
weerstandd verminderd. 

Kindd kan verder afkoelen, waardoor 
hett een ontsteking zou kunnen 
krijgen. . 

Moederss stellen een verkoudheid in het algemeen snel vast, en maken duidelijk onderscheid met 
bijvoorbeeldd griep. De ernst kan sterk variëren, hetgeen de moeders scherp in de gaten houden. 
Verkoudheidd is meestal te normaliseren tot geen probleem, of tot een gewoon probleem. 
Ongerustheidd treedt op bij langdurige verkoudheid. De verklaringen voor verkoudheid zijn zowel 
externn (het weer, het wonen) als intern (het hoort bij de leeftijd, slechte weerstand). Hoesten, 
vaakk een aanwijzing bij verkoudheid, kan ook als probleem op zich gelden. 

Stuipp is resultaat van (hoge) koorts. Wat de koorts heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld 
verkoudheidd of een kinderziekte, komt vaak niet ter sprake. Stuip leidt tot veel ongerustheid, en 
iss voor sommige moeders een echt schrikbeeld, wat te allen tijde voorkomen moet worden. 
Anderee moeders daarentegen spreken van "gewoon koortsstuipjes". 

Dee kinderziekten (bof, mazelen, waterpokken, de vierde en vijfde ziekte) lijken zich vooral 
tee kenmerken door onduidelijkheid over "wat het nu is". Hierbij gaat het zowel om de 
kinderziektenn onderling als ook om andere huidproblemen (eczeem, warmte-uitslag, 
muggenbulten).. Moeders proberen door actief onderscheiden op basis van aanwijzingen 
duidelijkheidd te krijgen. Dit lukt niet altijd. Maar de moeders vinden het ook niet altijd nodig. 

Normaliseringg is vaak onderdeel van de interpretatie. Ongerustheid komt bij de genoemde 
kinderziektenn zelden voor. Een kinderziekte is meestal makkelijk verklaard: het heerst, waarbij 
contactt met andere kinderen in het algemeen nauwelijks is te vermijden. 

Dee door de moeders genoemde interne problemen (buikkramp, groeipijn, doorkomen van 
tandjes,, oorontsteking, obstipatie, astma) kenden weinig problemen in de interpretatie. Wel kan 
dee ernst verschillen (oorontsteking). 

Magertee is een bron van ongerustheid. Het eigenlijke gezondheidsprobleem is hierbij nog 
niett vastgesteld. 

Surinaams-Hindoestaansee moeders noemen het boze oog als een aan de religie gerelateerd, 
goedd te normaliseren gezondheidsprobleem. Hierbij is sprake van een vrij consistente combinatie 
vann aanwijzingen (overgeven, diarree, afwijkende oogopslag, niet eten), waarmee zij ook goed 
hett onderscheid met andere problemen kunnen aangeven. Ook de verklaring is eensluidend: het 
kindd krijgt het boze oog als er (te) veel complimentjes over het uiterlijk van het kind worden 
uitgesproken. . 
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Inn de door mij gevonden interpretaties is een aantal aanwijzingen van belang om wel of 
niett van ziek zijn te spreken. Niet eten en koorts zijn hierbij het meest in het oog springend. 

Inn de interpretaties van gezondheidsproblemen speelt de weerstand van het kind een 
belangrijkee rol. Slechte weerstand kent zowel intrinsieke als externe oorzaken: het kind kan 
eenn slecht eigen afweersysteem hebben, of door weinig fruit en slecht slapen zijn verzwakt. 

Elkk van de sub-elementen van het interpreteren heeft een eigen vorm van overwegen. 
Dee overwegingen bij het vaststellen van wat er aan de hand is richten zich op het 
inventariserenn van de aanwijzingen, vervolgens combineren en deduceren, en op basis van 
kenniss een conclusie trekken. De mate van zekerheid kan hierbij verschillen. Bij het 
normaliserenn richten de moeders hun overwegingen op het al dan niet ziek zijn, of de ernst 
vann het gezondheidsprobleem. Moeders combineren in de verklarende overwegingen de 
kenniss over alledaagse gezondheidsproblemen met de situationele context hiervan. De 
overwegingenn bij ongerustheid spitsen zich toe op de intensiteit van de aanwijzingen en het 
tijdperspectieff  van het gezondheidsprobleem. Tevens speelt hier in belangrijke mate het 
ontbrekenn van kennis. 

Interpreterenn in een alledaagse hanteringssequentie 

Eenn groot deel van de bevindingen in dit hoofdstuk is terug te vinden in het navolgende 
gedeeltee uit een interview met een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Ik geef daarbij tevens 
aann welke aanwijzingen bij het interpreteren een rol spelen. 

Dee moeder is 28 jaar. Zij is in Suriname geboren, en is toen zij 13 was naar Nederland 
gekomen.. Ze heeft een dochter van 9 en een zoontje van 4. In dit derde interview met deze 
moederr komt het voorkomen van netelroos ter sprake. Ook komen een paar andere 
gezondheidsproblemenn aan de orde. Een belangrijk punt hierbij is de volgorde waarin de 
genoemdee sub-elementen binnen hanteringssequenties worden aangetroffen. 

Schemaa 5.2 Voorbeeldverhaal interpreteren 
o:: Even kijken, je hebt hier opgeschreven., eh.. J. had netelroos. Kleine lichamelijke aanwijzing 

puistjes puistjes 

m:: Hele kleine puistjes. 

[Dee moeder geeft aan dat ze er voor naar de dokter is geweest en medicijnen heeft gehaald.] 

m:: Hij wilde helemaal geen drinken... hij spuugde alles uit. lichamelijke aanwijzingen 

o:: Ah ja? Even kijken je zegt netelroos. Was dat zo maar opeens 

m:: Het was opeens. 

o:: Op die maandag.... op die maandag begon het? 

m:: Ja. 

[Dee moeder geeft aan dat het gezondheidsprobleem eigenlijk al in het weekend was begonnen, maar dat ze, omdat 

dee vervangende huisartsen niet allemaal kent, en omdat het probleem niet heel ernstig was, heeft gewacht tot 

maandag. . 

Dee moeder vertelt tevens dat zij zelf een behandeling is gestart: opbrengen van poeder en smeren met olie.] 

m:: Nee het was niet zo heel erg, maar ja daarna was het wel eh... gezondheidsprobleem niet als 

o:: Het werd erger. ernstig ingeschat. Later neemt 

dee ernst toe 

o:: Waar begon het...Op z'n buik.... lichamelijke aanwijzing 
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gedragsaanwijzing,, maar 

bijbehorendee lichamelijke 

aanwijzingg had de moeder 

eersteerst nog niet opgemerkt 

m:: Op zijn rug, de meeste heeft hij op zijn rug jeuk, en bij zijn heupen 

enzo... . 

o:: Hm., en daar klaagde hij ook echt over... 

m:: Ja hij kon helemaal niet slapen... 

o:: Oh hij kon helemaal niet slapen... 

m:: Nee., ik zei steeds ga slapen .... slapen, maar ja ik wist niet dat hij 

lastt had.., maar de volgende dag stond ik op en toen zag ik dat hij 

allemaall  hele kleine puistjes had... 

[Dee moeder geeft aan dat zij eerst zelf behandelt, maar dan voor de zekerheid naar de dokter gaat omdat zij niet 

weett wat het is.] 

m:: Want je weet maar nooit eh„  wat het is., en ik wist ook niet wat het plaatsen / benoemen niet 

was.... gelukt 

[Dee moeder beschrijft dat zij met name op basis van de aanwijzing jeuk is gaan handelen (poeder erop, smeren). 

Interpreterenn vormt op dit moment nog geen onderdeel van de hanteringssequentie. 

Toenn het niet direct minder werd ging de moeder naar de huisarts. Ze volgt verder de diagnose van de huisarts: netelroos. 

Dee huisarts schrijft een drankje voor. Omdat het kind dit drankje niet blijkt te lusten, geeft de moeder dit verder niet. 

Dee moeder gaat wel door met haar eigen behandeling. Na enkele dagen is het probleem verdwenen.] 

m: : 

o: : 

m: : 

o: : 

m: : 

o: : 

m: : 

m: : 

o: : 

'Daarna'Daarna is hij niet meer ziek geweest' 

Nee. . 

Vandaagg is hij niet naar school geweest. 

Neee vandaag is hij niet naar school gegaan. 

Enn eh., deed net of hij ziek eh was. 

Ja.. Hij ging hoesten, en deed net of hij eh verkouden was, haha! 

Hijj  vond het wel best. Lekker thuis bij moeder... 

Nouu en daarna was hij weer helemaal beter. 

Ehm.... Die netelroos hè, is dat wel eens vaker voorgekomen? 

Neee nooit. 

Jee had het nog nooit eh... 

Neee hij had het nog nooit gehad... Nee ik stond ook versteld dat hij 

naa zo'n lange tijd dan dit kreeg. 

Ja.. Dus voor jou was het nieuw. Je had., je wist ook helemaal niet... 

j ee kon het niet plaatsen? 

Ja,, ik wist niet eh... wat het was. 

Watt dacht je eigenlijk eerst, toen je het zag.... 

Ikk dacht misschien eh... waterpok... eh van die kleine mazelen... 

OO ja., ja dat is waar, hij had natuurlijk nog geen kinderziekten 

gehad... . 

Nee,, dus ik dacht misschien mazelen ofzo. 

Mooi.... Dus ji j dacht... 

Tenn eerste dacht ik dat. 

Datt was je eerste reactie eigenlijk... 

gezondheidsprobleemm is over 

aanwijzingenn dat het kind lijk t 

tee simuleren worden door de 

moederr als zodanig herkend; 

err is niets (meer) aan de hand: 

normaliserenn I 

moederr geeft aan dat ze van 

ditt kind niet gewend is dat het 

ziekk wordt 

probleemm kan niet worden 

geplaatst,, benodigde kennis 

ontbreekt t 

plaatsen,, vergelijken met 

anderee ziekte: het lijk t op 

mazelen,, maar dan kleiner, 

datt zou waterpokken kunnen 

zijn n 

dee biografische context 

(kenniss bij de moeder) is hier 

datt het kind nog geen 

mazelenn heeft gehad 

dee moeder plaatst, benoemt 

nogg niet precies ("ofzo") 

initiëlee hypothese 
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dee huisarts heeft geen 

verklaringg gegeven 

dee moeder geeft aan dat zij 

datt op dat moment ook niet 

gevraagdgevraagd heeft 

achteraff  wordt verklaring 

gezocht,, maar niet gevonden: 

opp school geen andere 

gevallenn bekend 

[Dee moeder geeft aan dat zij naar de huisarts gaat om bevestiging te zoeken van haar interpretatie. De huisarts stelt 

eenn andere diagnose: netelroos.] 

o:: Heeft ie ook uitgelegd eh.. van hoe dat kwam, hoe die daaraan 

gekomenn is 

m:: Nee.. 

o:: Dat heb je ook niet gevraagd... 

m:: Ik heb het ook niet gevraagd nee.... Eigenlijk moet ik zulke dingen 

eigenlijkk vragen wat.... 

o:: Ja, dus je zegt van nou ja, hij zei dat het netelroos was, ik heb er wat 

voorr gekregen, of nou ja, ja wel wat voor gekregen, en verder zijn 

wee naar huis gegaan en dat was het dan. 

m:: Ja. 

o:: En hij heeft niet uitgelegd van eh.. nou ja hoe je aan netelroos kan 

komen n 

m:: Nee. 

o:: En eh hoe ik het eventueel had kunnen voorkomen... 

m:: Nee hij heeft niks gezegd, 

o:: En., ji j hebt het nog nooit gehad, je man nog nooit, dus eigenlijk het 

wass helemaal helemaal nieuw... 

Ehm.... nou goed hij had wel, hij kon een beetje., hij kon er niet van 

slapen,, het jeukte, en het was eigenlijk van korte duur, je zei na drie 

dagenn was het weg 

m:: Na drie dagen was het over ... ja. 

o:: Weet je ook of het besmettelijk is? 

m:: Nee niet., 

o:: Was je daar bang voor, dat de anderen het ook zouden kunnen 

krijgen? ? 

m:: Nou, ik zei ja, misschien had iemand anders het, dat hij het gekregen 

heeft,, maar ik heb niets gehoord, op school niet... Ik geloof niet dat 

iemandd het had. 

m:: En dat het gewoon zo plotseling gekomen is bij hem. omdat een oorzakelijke 

verklaringg niet is gevonden, 

wordtt aangenomen dat het 

kindd het 'plotseling gewoon' 

kreeg g 

[Dee moeder geeft aan dat zij verder niets heeft gedaan om besmetting van de oudere dochter te voorkomen, omdat 

zijj  in eerste instantie dacht dat het mazelen was, en de dochter dit al had gehad.] 

o:: Ehm... Wat heb je nog ehm... ja want eigenlijk, je zegt nou zelf 

van.... één vraag was dus niet opgelost... je weet wel dat het netelroos 

eh.... is, of was, maar., ja hoe die er aan gekomen is en en en., ja hoe 

ikk het eventueel had kunnen voorkomen, ja dat weet ik eigenlijk niet. 

Hebb je dat nog eh... had je nog ideeën om dat... eventueel ergens op 

tee zoeken .. omdat je het vergeten was te vragen, of nog aan iemand 

tee vragen, of eh.. wat zei je schoonmoeder of je moeder, had die nog 

eh.... iets te melden op dit gebied... 

m:: Nee, maar ze was er niet. 

netwerkk wordt niet bij 

interpretatiee betrokken 
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Jee schoonmoeder was er niet... En je moeder ? 

Mij nn moeder was er wel maar ik eh... maar ik heb niet gevraagd. 

Jee hebt niet gevraagd. Ja. Omdat... ja ik merk bij jou toch heel sterk, 

j ee hebt dan maar eentje... die al wat groter is, dus je bent niet zo 

gauww meer in paniek, van als er wat is... 

m:: Nee! Vroeger was ik echt., toen hij buikkrampen had enzo.. dan was 

ikk wel echt eh.. in paniek enzo... wat moet ik ermee 

o:: Ja.. 

m:: Maar nu... nu helemaal niet! 

o:: Hij is groot.. 

m:: Als ie straks ook eh.. over gaat geven en zo., dan weet ik dat die 

anderenn het ook hadden dan maak ik me niet zo'n zorgen... 

o:: Nee. 

m:: Maar ja, alleen dat ze., achteruit gaan hè.. 

o:: Hoe bedoel je achteruit gaat? 

m:: Dat ze niet eten enzo... 

o:: Oh ja.. 

m:: Wat ze eten dan geven ze alles over enzo... Ja. 

m:: Mij n zusje had het eh... zoontje had het precies hetzelfde. 

o:: Ja alles wat hij at, gaf hij over enzo... 

o:: Ja. En had dat verder., waar denk je dat dat van kwam, dat was een 

viruss of een bacterie of... 

m:: Ik denk gewoon een virus ofzo... want het heerst he. 

o:: Ja. Dat heeft niets te maken,, bijvoorbeeld met het boze oog, of eh... 

m:: Nee, nee. niet. 

moederr heeft reeds ervaring 

(2ee kind) -> niet snel ongerust 

->> niet actief zoeken naar 

verklaring,, en raadplegen 

netwerkk niet nodig 

vroeger:: snel ongerust wegens 

gebrekk aan ervaringskennis 

Ervaringskenniss opdoen 

Niett ongerust worden is 

gebaseerdd op ervaringskennis 

opgedaann in naaste omgeving, 

hierbijj  wordt ook een 

verklaringg gezocht 

anderee oorzaken worden 

uitgesloten n 

Inn deze voorbeeldanalyse wordt het gezondheidsprobleem waargenomen op basis van 
lichamelijkee en gedragsaanwijzingen (kleine puistjes beginnend op rug, niet drinken, 
overgevenn en niet slapen). De volgorde en samenhang tussen verschillende soorten 
aanwijzingenn komen hierin naar voren. De eerste reactie van de moeder is handelen om het 
lichamelijkk ongemak bij het kind op te heffen. Interpreteren speelt dan nog geen rol. 

Dee moeder heeft bij het interpreteren onvoldoende kennis van deze ziekte om te kunnen 
plaatsenn / benoemen. Ze is in eerste instantie niet echt ongerust, omdat ze denkt dat het een 
soortt mazelen zou kunnen zijn en het haar ervaring is dat de meeste kinderziekten wel 
meevallenn (normaliseren I). Het netwerk wordt dan ook niet bij de interpretatie betrokken. 
Alss de ernst toeneemt gaat ze naar de huisarts, die de ziekte benoemt. 

Eenn verklaring voor de oorzaak van de ziekte heeft de moeder niet gevonden. Het valt 
haarr alleen op dat het kind een lange tijd niet ziek is geweest. Ze lijk t het ook niet belangrijk 
tee vinden, omdat de ziekte niet echt ernstig is, en vrij snel weer over is. Het kind geneest op 
eigenn kracht, zonder de medicatie van de arts in te nemen. De moeder geeft in haar dagboekje 
well  duidelijk aan wanneer de ziekte weer over is. Als het kind daarna nog simuleert dat het 
nogg niet lekker is, heeft de moeder dat goed door. Zij kan de gespeelde aanwijzingen van haar 
kindd goed onderscheiden van wanneer het werkelijk ziek is. 
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Conclusie e 

Samenvattendd blijkt uit mijn bevindingen dat het interpreteren begint nadat de moeder 
aanwijzingenn waarneemt die afwijken van de normale, 'gezonde' situatie. De aanwijzingen 
datdat er iets niet in orde is bij het kind roept activiteiten op. Hier begint het informele 
ziektewerkk van de moeder, haar alledaagse hantering van ziekte in de informele sfeer. 

Hett totale interpretatieproces is te differentiëren in verschillende activiteiten: vaststellen 
watt er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en ongerust zijn. In het totale 
interpretatieprocess is het voorkomen en de volgorde van de genoemde sub-elementen 
variabel.. Ook komen niet alle sub-elementen in elke afzonderlijke hanteringssequentie voor. 
Zoo slaan moeders voorlopig categoriseren van de aanwijzingen vaak over en proberen zij de 
ziektee meteen te benoemen. 

Dee moeders proberen in interpretatieve overwegingen vast te stellen wat er aan de hand 
is:: voorlopig categoriseren, benoemen, ernst vaststellen. Het feit dat aanwijzingen zich soms 
gemaskeerdd manifesteren maakt het voor de moeders moeiüjk een goede interpretatie te 
gevenn van de door hen waargenomen aanwijzingen. Op welke wijze de moeders de 
aanwijzingenn van hun kinderen interpreteren is afhankelijk van de bij de moeders aanwezige 
kennis.. De ernst van het probleem speelt bij de interpretatie ook een grote rol. Bij het 
verklarenn van problemen vormt de weerstand van het kind een belangrijk element. 

Uitt de overwegingen die ik heb gevonden voor het normaliseren büjkt dat dit zowel bij 
eenn niet benoemde als wel benoemde ziekte kan gebeuren. De moeders kunnen in de 
hanteringssequentiee verschillende fasen van normaliseren doorlopen. Het normaliseren heeft 
ookk een element van verantwoorden in zich. Als er niets aan de hand is hoeft de moeder zich 
ookk niet te verantwoorden voor het gezondheidsprobleem. Op vergelijkbare wijze werkt de 
tweedee normalisering: als het een 'normale ziekte' is hoeft dat de moeder niet zo zwaar te 
wordenn aangerekend. Normaliseren doet een moeder enerzijds voor haar omgeving en 
anderzijdss ter geruststelling van zichzelf. De aspecten normaliseren en ongerustheid hangen 
zoo nauw samen. 

Dee moeders zoeken verklaringen, om de oorzaak van de gezondheidsproblemen vast te 
kunnenn stellen. Deze verklaringen vormen deels ook de basis voor de interpretatie die zij 
gevenn voor het optreden van de gezondheidsproblemen. 

Ongerustheidd kan mijns inziens worden gezien als verbindende factor binnen het 
interpreteren.. Een moeder kan namelijk ongerust zijn omdat zij het gezondheidsprobleem 
wel,, of juist niet kan benoemen. Ongerustheid kan optreden als het normaliseren niet lukt, of 
inn verband met het wel of niet vinden van een verklaring. Het onderscheid voor de moeder 
tussenn niet ongerust en ongerust zijn komt vaak overeen met het onderscheid tussen niet 
(echt)) ziek zijn en ziek zijn. Sommige aanwijzingen zijn verontrustend op lange termijn. Als 
dee periode van waargenomen aanwijzingen langer duurt neemt ongerustheid van de moeder 
toe.. Uit de interviews komt naar voren dat de ernst van de aanwijzing het al of niet ongerust 
wordenn van de moeders bepaalt. Een groot aantal aanwijzingen vangt aan als dat wat valt 
onderr een 'normale' situatie, wat niet verontrustend is, om als de aanwijzingen ernstiger 
worden,, over te gaan tot verontrustend. 

Zoalss in dit onderzoek de hanterings sequentie uiteen is getrokken in samenstellende 
elementen,, heb ik het element interpreteren ten behoeve van een gedetailleerde analyse 
uiteengerafeldd in sub-elementen, die achtereenvolgens zijn gepresenteerd. Het eigenlijke 
interpretatieprocess zoals dat zich bij de moeders in de alledaagse praktijk 'in het hoofd van 
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dee moeders' afspeelt is echter vanzelfsprekend niet netjes in deze sub-elementen opgedeeld. 
Dee sub-elementen hangen nauw samen en liggen vaak dicht naast elkaar, zoals bijvoorbeeld 
ernstt en ongerustheid. Verder zijn normaliseren en verklaren vaak sterk gerelateerd aan 
verantwoorden. . 

Alss aanwijzingen voor ernstig gezondheidsprobleem zich tegelijkertijd snel achtereen 
aandienen,, zijn deelprocessen parallel aan de slag. De moeder plaatst, benoemt en stelt de 
ernstt vast, wil normaliseren en zoekt misschien tegelijkertijd naar de verklaring. Daarnaast 
kann het proces geleidelijk optreden van niet ernstig naar ernstiger, van niet ongerust naar 
ongerustt of andersom, van nog niet benoemd naar benoemd. De ongerustheid lijk t in 
bepaaldee gevallen afhankelijk van temperatuur (geen verhoging - niet ongerust / verhoging -
well  ongerust). 

Bijj  de Surinaams-Hindoestaanse moeders komt een tweezijdige interpretatie voor: voor 
dezelfdee aanwijzingen geven een aantal moeders zowel een westerse verklaring als een 
religieuzee verklaring. 

Verschillendee gezondheidsproblemen blijken vaak op een zelfde manier geïnterpreteerd 
tee worden. 
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HoofdstukHoofdstuk 6 

Handelen n 

Naa de beschrijving van het signaleren en interpreteren als elementen van de hanteringssequentie 
beschrijff  ik in dit hoofdstuk het element handelen. Hierin analyseer ik de complexe processen in 
hett alledaagse handelen van moeders bij de gezondheidsproblemen van hun kinderen. Enerzijds 
beschrijff  ik 'wat' de moeders doen, de variaties in het praktisch handelen en de patronen die 
daaruitt zijn af te leiden, en anderzijds 'waarom' zij dat doen, hun overwegingen zoals deze naar 
vorenn komen in hun redeneringen ten aanzien van de werking van bepaalde typen handelen. De 
analysee is een beschrijving van typerende handelingen van de moeders. 

Opp basis van het hierboven geschetste kader geef ik in het navolgende een analyse van 
mijnn bevindingen. Ik heb gekozen voor een systematische analyse waarin ik mijn bevindingen 
weergeeff  vanuit de typologie van het handelen, omdat de overwegingen van de moeders pas 
zichtbaarr werden nadat zij hun handelen hadden beschreven. Ik geef een zo compleet mogelijk 
overzichtt van de grote diversiteit en complexiteit van het handelen van de moeders in hun 
alledaagsee gezondheidszorg, om zo de variatie in hun achterliggende overwegingen weer te 
kunnenn geven. Zo beschrijf ik per type handeling steeds het praktisch handelen en de 
overwegingenn daarbij. 

Achtereenvolgenss bespreek ik in dit hoofdstuk: het nog even aanzien, niets doen; 
uitwendigg behandelen; inwendig behandelen; combinaties van handelen; indirecte maatregelen. 
Dezee bevindingen zijn vervolgens in een schema samengevat, waarbij is weergegeven wat het 
handelenn is rond specifieke gezondheidsproblemen en welke overwegingen de moeders hierbij 
latenn gelden. Hierna volgt een paragraaf over preventie. Ook ten aanzien van preventie presenteer 
ikk in een schema een samenvatting van het handelen en de overwegingen daarbij voor elk van de 
beschrevenn te voorkomen gezondheidsproblemen. Tenslotte illustreer ik het handelen in een 
hanteringssequentie. . 

Hett  nog even aanzien, niets doen 

Ookk niet handelen is handelen waar overwegingen aan zijn gerelateerd. Dit uit zich in a) het 
probleemm aanzien en b) helemaal niets doen. 

a)a) Het probleem aanzien 

Naastt de wait-and-see strategie die ik aantrof bij interpreteren zie ik bij handelen eveneens 
eenn strategie van afwachtend optreden. De algemene gedragslijn is dat wordt afgewacht wat 
err verder gebeurt, zoals door Locker (1981) beschreven. De moeders wachten dan op verdere 
aanwijzingen;; het probleem kan dan erger worden, zodat de moeders bijvoorbeeld 
koortsremmendee maatregelen treffen, dus handelen, of het kan overgaan, en dan gebeurt er 
verderr niets. Voor veel moeders is 'afwachten' gerelateerd aan het al of niet raadplegen van de 
huisarts.. Dit raadplegen wordt verder in hoofdstuk 7 uitgewerkt 

Hett argument dat moeders hun kinderen liever geen medicijnen geven, en daardoor nog 
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evenn afwachten om iets te geven, kwam veelvuldig voor. 

Wantt voor ons, wij nemen niet zo gauw laat staan een kind. 

Omdatt ze zo klein zijn mogen ze niet veel. 

Inn het volgende voorbeeld plaatst de moeder de aanwijzingen niet in een brede categorie, maar 
alss 'iets wat nog even is aan te zien'. Aan het begin van dit voorbeeld is het meisje een beetje 
hangerigg en heeft wat verhoging. De moeder weet niet wat het is, maar doet geen poging om uit 
tee zoeken wat het zou kunnen zijn. 

"uhm,, ze is een beetje hangerig, achtendertig, wat zal ik doen". Ik zeg: "Nou doe nog maar niks, 

dann kijken we vanmiddag". 

Dee moeder ziet hier het probleem aan zonder te interpreteren, en wacht daarmee ook af met 
handelen.. De volgende moeder heeft bij haar kind een gezondheidsprobleem met hoesten 
aangetroffen: : 

Toenn zat ik er al over te denken, maar ik denk altijd eerst: het gaat vanzelf wel weg. 

Eenn andere moeder vertelt over een oorprobleem iets vergelijkbaars: 

Wantt met een dag was zij al beter Maar bij hem is het al zaterdag, zondag , maandag. Vandaag 

gingg het nog een beetje lekken (uit het oor), dus eh afwachten kijken maar eh.. 

Uitt mijn bevindingen blijkt dat de 'wait-and-see' strategie bij verschillende 
gezondheidsproblemenn en in verschillende fasen van de sequentie kan optreden. De interpretatie 
'hett even aanzien' is vaak een eerste interpretatie van een moeder bij 'normale' aanwijzingen. Bij 
dezee interpretaties denken de moeders over het algemeen de situatie zelf aan te kunnen of onder 
controlee te hebben. De aanwijzingen worden als niet ernstig geïnterpreteerd, en de moeders 
handelenn vooralsnog niet. 

b)b) Niets doen 

Eenn moeder doet niets aan een gezondheidsprobleem als zij denkt dat het vanzelf zal 
overgaan.. Zo vertelt zij over de diarree van haar zoontje: 

m:: En op een gegeven moment zeiden ze toen van nou laten we het maar houden op 
peuterdiarree,, want anders wordt het middel erger dan de kwaal 

o:: Daar heeft hij ook niets voor gehad 
m:: nee 
o:: Gewoon onderzocht en toen... 
m:: En toen zeiden ze het gaat vanzelf over en het is ook gebeurd. Het is vanzelf overgegaan. 

Dee moeder heeft helemaal niets gedaan aan de diarree van haar zoontje. Een andere moeder die 
zekerr is van haar handelen als haar jongste zoontje hoge koorts krijgt vertelt: 
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m:: Ik vind het gewoon helemaal niet erg als ze verkouden zijn, maar ja als ze dan koorts 

hebbenn vind ik het ook wel even goed dat ze het dan doormaken. Maar dan schrik je toch 

well  even als de mensen het over hersenvliesontsteking hebben, verdorie doe ik het wel 

goedd weetje wel. 

o:: Ja. 

m:: Ja je laat je eigenlijk door je omgeving een beetje intimideren weet je. 

o:: Van zou het niet dat kunnen zijn. 

m:: Ja weet je wel maar ik .... mijn instinct zegt gewoon van ik ben aan de goede kant bezig. 

Dee moeder verricht geen handelingen, geheel op basis van eigen kennis. 
Afhankelijkk van het gezondheidsprobleem past de moeder de dagelijkse bezigheden aan. 

Wanneerr verkoudheid ter sprake komt: 

o:: doe je daar nog iets speciaals aan, dat je zegt van nou, die smeer ik nog in of iets 

m:: nou ligt er aan, dan moet ze wel heel erg verkouden zijn; als ze, wat wij ook normaal 

hebben,, dan doe ik er niet zo echt veel aan, niets speciaals 

Hett handelen van de moeder is dus afhankelijk van de inschatting van de intensiteit van het 
gezondheidsprobleem.. Zo vertelt een moeder over het hoesten van haar zoontje: 

m:: ik heb hem helemaal geen hoestdrank gegeven, het is vanzelf overgegaan 

m:: hij had niet continu een hoest. . 

[[  1 

m:: ik geef wel pas een hoestdrank als hij continu hoest 

o:: je bedoelt daarmee de hele dag door? 

m:: ja. 's avonds hoesten, dan ga ik geen hoestdrank geven 

o:: nee 

m:: Kijk , als hij nu continu achter elkaar de hele dag door hoest, dan geef ik. 

Hierr is het aanhouden van het gezondheidsprobleem een duidelijke conditie om tot handelen 
overr te gaan. 

Alss de aanwijzingen voor een gezondheidsprobleem nog niet ernstig genoeg zijn, wachten 
moederss met handelen. Vaak is ook de verwachting dat het vanzelf over gaat. Het handelen 
bestaatt dan uit niets doen. 

Uitwendigg behandelen 

Uitwendigg handelen kent in de alledaagse gezondheidszorg voor kinderen een grote variatie. De 
behandell  hier achtereenvolgens: inwrijven van middelen, onderverdeeld in a) mentholhoudende 
middelenn en b) andere middelen; c) laten inademen, d) baden, e) laten sabbelen, f) deppen, g) 
wrijvenn met het haar en tenslotte h) masseren. Veel van de handelingen zoals beschreven onder 
dee verschillende onderdelen van deze paragraaf komen in combinatie met ander handelen voor. 
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Voorbeeldenn hiervan zijn gegeven in de sectie 'Combinaties van handelen', welke volgt op 
'Inwendigg behandelen'. 

a)a) Inwrijven met mentholhoudende middelen 

Inwrijvenn en opbrengen van mentholhoudende middelen blijken als behandeling 
hoofdzakelijkk voor te komen bij het gezondheidsprobleem verkoudheid. De complexiteit van 
hett handelen van de moeders wordt hierbij geïllustreerd aan de hand van de grote diversiteit 
aann middelen enerzijds, en de variatie in condities in de overwegingen bij het gebruik 
anderzijds. . 

Dee smeersels hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij mentholhoudend zijn en dat 
zijj  allemaal in combinatie met massage kunnen worden gebruikt. De Nederlandse moeders 
gebruikenn Vicks, Dampo en Luuf. Deze bij de drogist of apotheek gekochte smeermiddelen 
wordenn direct uit het potje op de huid gebracht. Nederlands-Indische moeders gebruiken bij 
verkoudheidd naast de bovengenoemde middelen ook Tjing Tjau balsem', 'Minyak telon' of 
'Shilingg oil' welke verkrijgbaar zijn bij oosterse speciaalzaken. De laatste twee zijn olieachtige 
preparaten,, waarvan de 'Minyak telon' speciaal voor kinderen is gemaakt. 'Shiling oil' wordt 
gebruiktt door zowel Nederlands-Indische als Surinaams-Hindoestaanse moeders. 'Hinge' 
daarentegenn is een middel uit een speciaalzaak dat alleen door Surinaams-Hindoestaanse 
moederss wordt gebruikt in een combinatie met een mentholhoudend smeermiddel. 

Bijj  de analyse van het inwrijven en opbrengen van de middelen zijn in de interviews 
doorr de moeders verschillende condities genoemd, welke voor hen meespelen in de 
overwegingenn bij de uitvoering van de handeling inwrijven/opbrengen. Het onderstaand 
schemaa geeft een overzicht van de hanteringssequentie 'verkoudheid', waarin het element 
handelenn voor het opbrengen van een mentholhoudend smeersel en de condities daarbij is 
uitgewerkt.. Signaleren en interpreteren met betrekking tot het gezondheidsprobleem verkoudheid 
zoalss beschreven in de vorige twee hoofdstukken zijn aan het schema toegevoegd. 

Schemaa 6.1 Illustrati e hanteringssequentie verkoudheid 

Signalerenn > Interpreteren > Handelen 

-- verstopte neus - verkouden Inwrijven, opbrengen 

-- lopende neus - ernst - variëteit middelen 

-- benauwdheid - normaliseren Condities 

-- leeftijd kind 

-- plaats smeren 

-- samenstelling middel 

-- tijdstip smeren 

-- duur smeren 

-- werking 
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Hieronderr worden de verschillende condities in de overwegingen (i. leeftijd, ii . plaats, 
iii .. samenstelling, iv. tijdstip, v. uur en vi. werking) bij het smeren van mentholhoudende 
middelenn bij verkoudheid nader uitgewerkt. Voor elk van deze condities geef ik een weergave 
vann de variatie in handelen, met daarbij een beschrijving van de overwegingen welke achter 
hett handelen schuil gaan. 

Inn aanvulling hierop heb ik het door mij gevonden gebruik van deze middelen bij 
anderee gezondheidsproblemen dan verkoudheid weergegeven. 

i.i. Leeftijd 
Bijj  het kiezen van een smeermiddel blijken moeders de afweging te maken of het middel wel 
off  niet bestemd is voor gebruik bij kinderen, voordat zij tot gebruik van het middel over gaan. 
Dezee afweging geldt zowel voor een gekocht middel als een zelf gemaakt middel. Bij het 
kopenn van (smeermiddelen houden de moeders nauwlettend in de gaten wat er op de 
verpakkingg staat vermeld, voor welke leeftijd het product geschikt is. Zij maken op deze 
wijzee de afweging: wel of niet gebruiken. Zo vertelt een moeder: 

Gewoonn masseren. Dampo mag niet. Staat erop: mag niet kinderen, pas boven de drie. De heb wel 
eenn olie gekregen van een kennisje Minyak telon die ik voor hem gebruik. 

Bijj  Dampo staat op de verpakking voor welke leeftijdscategorie het middel gebruikt mag 
worden.. Van de Minyak telon weet de moeder dat dit geschikt is voor het gebruik bij kleine 
kinderen,, dus gebruikt zij deze. 

Moederss kunnen naast het kopen van een smeermiddel voor een kind ook zelf een middel 
maken,, om het aan de leeftijd aan te passen . Het zelf gemaakte smeermiddel richt zich op een 
bepaaldee leeftijdscategorie. Het volgende citaat geeft duidelijk aan voor welke leeftijdscategorie 
moederss een (smeer)middel maken: 

Jaa mengen doe je vanaf baby he. Als hij drie vier maanden is dan moet je met olie mengen. Tot 
eenjaarr of drie. 

Moederss smeren op het hoofd bij kinderen van drie jaar oud. Er zijn moeders die Vicks en olie 
vermengenn en het dan op het midden van het hoofd aanbrengen. Moeders doen dit bij 
verkoudheidd maar ook bij koorts van hun kind. Zo vertelt een van de moeders over haar handelen 
bijj  verkoudheid: 

m:: Olie, een beetje ja babyolie en Vicks 
o:: ... dat meng je, en dat doe je dan op haar hoofd., 
m:: Gewoon eh, hier. 

o:: Op haar .. waar eigenlijk vroeger de fontanel zat van de baby, dat open was. Daar smeer je. 
m:: Ja, daar smeer ik. En dan gaat het ook snel over. En ook op haar borst, daar smeer ik 

gewoonn baby Vicks. 

Uitt de interviews blijkt dat alle moeders voor kinderen in de leeftijdscategorie tot drie jaar 
bewustt een middel zoeken bij drogist of apotheek of het zelf maken. In deze overwegingen staat 
dee leeftijd van het kind centraal. Vanaf drie jaar worden ook middelen voor volwassenen 
gebruikt.. De geschiktheid van een middel lezen de moeders op de verpakking. 
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i'i.. Plaats van opbrengen 
Bijj  het gezondheidsprobleem verkoudheid smeren de moeders bij voorkeur op borst en rug: 

Ja,, eh met 'Kinder-Vicks' [= Luuf voor baby's]. Dan droog ik hem goed af en dan smeer ik zijn 
borstjee ermee in dan als hij goed is afgedroogd zijn borstje en zijn longetjes, de bovenkant van 
zijnn ruggetje. 

Inn het citaat geeft een moeder de plaats van smeren aan. Zij verduidelijkt met de toevoeging 'zijn 
longetjes'' waar het probleem aanwezig is. Moeders spreken veelvuldig over luchtwegen die 
vastzitten. . 

Nogg wel Dampo op f haar rug en borst] gedaan want haar luchtwegen zitten veelvuldig vast. 

Naastt het smeren op borst en rug zien we dat een klein aantal moeders ook smeert onder de 
oksels: : 

Zijnn borstje en rug, en onder de oksels zet ik meestal ook. 

Dee moeder vertelt op de volgende vraag: 

o:: Onder de oksels ook? 
m:: Ja dat is ook goed. 
o:: Dat is ook goed? 
m:: Ja. 
o:: En ... waar is dat goed voor? 
m:: Als hij verkouden is en dan kun je wrijven het hele lichaam, 
o:: Dus je wrijf t de borst, onder zijn armpjes, oksels, 
m:: Onder de oksels, rug. 
o:: Rug. En hoofd misschien ook nog of dat niet? 
m:: Nee... Jawel voor baby's voorkinderen vaneen, twee jaar, tot driejaar doen we dat kan je 

ookk op het hoofd smeren dat is ook heel goed. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Jawel ik heb Vicks gesmeerd, 's Avonds en 's morgens heb ik Vicks gesmeerd, 
o:: Op zijn borstje 
m:: Ja zijn borstje en ... rug, en onder de oksels zet ik meestal ook. 
o:: Onder zijn okseltjes ook? Dat doe je altijd? Ook alsje zelfverkouden bent. Of eh... 
m:: Zelf zet ik, gebruik ik niet. Maar voor kinderen altijd onder de oksels, bij de nek, hals, rug 

enn borst. 

Hett hoofd is een belangrijke plek om te smeren. De overweging voor het smeren op de fontanel 
wordd door een moeder als volgt verwoord: 

Nouu omdat dat kaal is he. Het hoofd is kaal, de eerste keer zijn ze kaal. Ja, en als je kou vat dan 
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komtt het van het hoofd. Ja want de fontanel van baby's is dun. Dus als je het hier zet dan gaat het 

trekken,, dan gaatje neus, je oor het snelst naar binnen. 

Dee moeders hanteren bij het bepalen van de plaats van smeren de volgende overwegingen. Zij 
smerenn op borst en rug, omdat zich hier de longen en luchtwegen bevinden die voor de 
ademhalingg van het kind zorgen. De overweging achter het smeren op de fontanel is dat de 
plekk op het hoofd bij kinderen tot drie jaar dun is de moeder noemt het ook kaal en dus het 
smeersell  hier in de huid kan worden opgenomen. Naast de genoemde plekken borst, rug en 
fontanell  geven een aantal moeders aan onder de oksels te smeren "omdat het goed is voor het 
kind",, waaraan een minder duidelijke overweging aan ten grondslag ligt. 

Ui.Ui. Samenstelling middelen 
Gekochtee middelen zijn speciaal afgestemd op het gebruik voor kinderen en kenmerken zich 
volgenss de moeders door "minder sterk" te zijn dan middelen voor volwassenen. Een moeder 
geeftt de volgende overwegingen bij het smeren van een middel bij koorts: 

o:: Zou je dan wel Luuf mengen met olie? Of zeg je van... 

m:: Liever wel Liever wel. Want hij is gewoon te gevoelig is mij wel opgevallen het verschil tussen 

dee twee kinderen. En bij de oudste heb ik dat nooit gedaan, ik weet die Vicks is van nul tot twee 

jaarr dus, het staat wel.. Je kan het wel met een beetje olie doen, maar van mijn moeder heb ik het 

weerr van, zij zei dan moet je erbij olie erbij doen of zo. 

o:: Bij haar heb je het nooit met olie gedaan? 

m:: Nee En wij hebben op zijn Hindoestaans ook van die rode balsem. Tijgerbalsem. Dat is 

ontzettendd sterk 

o:: Ja, ja. 

m:: Dat is meer voor volwassenen dan bij ons. Maar wel deed mijn moeder bij ons wel met olie. 

o:: Dus bij de kindertjes, toen julli e klein waren, 

m:: Ja, Ja, niet echt klein, zes, zeven jaar. 

o:: Oh ja, dus dat mengde ze met olie en dat smeerde ze in. En je zegt van... 

Zelff  gemaakte 'traditionele' middelen worden door moeders samengesteld uit huis-, tuin- en 
keuken-ingrediënten.. Een toegepast smeersel dat bij de Surinaams-Hindoestaanse groep 
moederss als vanouds bij verkoudheid van kinderen in eigen beheer wordt gemaakt is een 
mengsell  van babyolie, of soms kokosolie, en Vicks. Veel gebruikte toevoegingen aan dit 
middell  zijn 'Hinge' en nootmuskaat. 

Nouu als ze verkouden zijn dan zet je die 'Hinge' en eh die Vicks en die olie. 

'Hinge'' is een kneedbaar, donkerkleurig sterk ruikend traditioneel middel; ook in poedervorm 
verkrijgbaar.. Een van de moeders vertelt hierover: 

Jaa hier een klein beetje 'Hinge' precies in het midden (fontanel) en dan geef je een hoedje. 

Dee plaats van het smeren van Hinge wordt door alle moeders gezien als iets wat iedereen 
eigenlijkk wel weet en van huis uit heeft meegekregen. Traditionele mentholhoudende mengsels 
mett het ingrediënt nootmuskaat werden door een groot aantal moeders gebruikt. Zo vertelt een 
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moeder: : 

Voorall  omdat voor hele kleintjes is het nog moeilijker om ook nog spulletjes te krijgen watje mag 

gebruikenn bij ze vandaar dat nou en ... nootmuskaat kan geen kwaad... dus dan met grotere kun je 

watt meer dingen gebruiken. 

Ingrediëntenn worden ook wel met elkaar vermengd: 

Gewoonn Vicks, met eh..., hoe heet dat nou, nootmuskaat en olie... alles opwarmen... wordt het een 

mengsell  he, en dat gebruik ik, een soort middel. 

Dee moeder bewaart het door haar zelf gemaakte mengsel in een flesje. Dit gebruikt zij om in te 
masseren.. Voor een groep moeders is het toevoegen van nootmuskaat aan hun eigen gemaakte 
huismiddell  Vicks en olie een vertrouwde combinatie voor de behandeling van verkoudheid. Een 
specifiekee overweging over de toegevoegde waarde van de nootmuskaat in het genezingsproces, 
behalvee "dat het geen kwaad kan", heb ik niet gevonden. 

Dee overweging met betrekking tot mengen wordt gehanteerd voor het gekochte middel 
waarr de moeders bewust zoeken naar een middel dat geschikt is voor kinderen en een 
zelfgemaaktt 'minder sterk' middel voor kinderen. Beide middelen zijn minder geconcentreerd. 
Dee middelen worden aangepast aan de kwalificaties van het kind. De gedachte van moeders 
achterr het zelf maken van een aangepast middel voor kind(eren) wordt door een moeder treffend 
verwoord: : 

Nouu Vicks puur Vicks het is sterk, dat moetje mengen met olie. 

Inn mijn materiaal trof ik meerdere malen aan dat moeders middelen bij hun kinderen uitproberen. 
Ditt kunnen zij doen met een bestaand of zelf gemaakt middel. Bij inwrijven vond ik een 
voorbeeldd van het gebruik van een middel waarvan de samenstelling door een moeder zelf is 
bedacht.. Het gaat hier om het smeren van een moeder bij een ernstige verkoudheid van haar 
kind.. Zij gebruikt eerst Vicks en daarna 'Shiling oil': 

Gewoonn ik heb eerst een beetje Shiling oil voor hun, heel even lichtjes gesmeerd, en dan van 

bovenn gewoon met Vicks.... er overheen. 

Dezee moeder geeft aan dat ze dit zelf heeft verzonnen: 

Datt heb ik zelf verzonnen. Bij mij helpt Shiling oil 

Ikk dacht ja misschien bij hun ook want als ze alleen een loopneusje hebben dan moetje het alleen met 

Vickss [doen]. 

Mett betrekking tot de samenstelling van mentholhoudende smeermiddelen wordt door de 
moederss een aantal verschillende overwegingen gehanteerd. Moeders streven ernaar voor hun 
kinderenn een minder geconcentreerd middel te gebruiken dan voor volwassenen, door het te 
mengenn met een ander middel. Moeders zien deze middelen als 'onschuldig' en gebruiken ze 
daaromm voor hun kinderen. Een moeder kan handelen vanuit haar eigen ervaring met een 
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volwassenn gezondheidsprobleem, waarbij ze de behandeling voor het kind aanpast. Dit maakt 
datt ze Vicks wat ze normaal gebruikt voor het kind aanvult met Shiling oil, een middel waar 
zee zelf baat bij heeft. 

z'v.. Het tijdstip van insmeren 

Overr het algemeen genomen worden de kinderen ingesmeerd voor het naar bed gaan: 

Alss ze gaan slapen hoofdzakelijk he... 

Eenn andere moeder vertelt: 

Bijj  thuiskomst bleken de kindertjes verkouden. In het bad gedaan. Vicks op borst en rug gesmeerd 

enn in bed gestopt. 

Dee overweging bij het feit dat de moeders voor het naar bed gaan smeren geeft de volgende 
moeden n 

m:: ja dat Luuf. 

o:: 'dat doe ik een paar keer op een dag maar meestal doe ik 's morgens en 's avonds 

insmeren' insmeren' 

m:: Ja maar 's morgens nou niet ja omdat hij nou naar buiten gaat, want als ze dat op hebben 

mogenn ze niet naar buiten. Dat doe ik dan 's avonds meestal als hij niet naar buiten gaat. 

o:: Oh dus je zegt van als ik hem insmeer dan mag hij niet meer naar buiten 

m:: Nee nee dan mag hij wel naar buiten maar dan heb je kans dat het erger wordt en zo. Ja, 

mett Vicks mogen de kinderen niet meer naar buiten. Ja wij zelf ook als we het in hebben 

gesmeerd,, dan mogen wij zelf ook niet meer naar buiten. 

Daarnaastt wordt op andere tijdstippen gesmeerd. Dit is mede afhankelijk van de ernst van de 
verkoudheid.. Bij hevige verkoudheid kan door een moeder vaker worden gesmeerd. 

Ikk heb Vicks gebruikt, 's Avonds en 's morgens heb ik Vicks gesmeerd. 

Ookk zijn er moeders die direct smeren op een moment waarop ze dit nodig achten: 

Meteenn toen ik eh... merkte dat ze verkouden was .. 

Moederr smeren hun kind over het algemeen zodra zij constateren dat het kind verkouden is. 
Dee tijdstippen van insmeren en het kind in bed stoppen zijn voor alle moeders als bijna 

vanzelfsprekendd aan elkaar gekoppeld. Aanvullend wordt hier door enkele moeders genoemd 
datdat wanneer een ingesmeerd kind naar buiten zou gaan, het erger ziek wordt. Daarom wordt 
dann besloten niet te smeren. 

v.. Duur van het smeren 
Hett smeren van de moeders vangt aan wanneer het voor de moeder duidelijk is dat het om 
verkoudheidd handelt. De moeders stoppen met smeren wanneer de verkoudheid 
verschijnselenn verdwenen zijn: 
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...zatt nog vol uh... en dat is toch de reden waarom ik toch wat Dampo bij hem smeerde. Ik stopte 
ermeee omdat ik niet meer geruis hoorde. 

Dee moeder blijf t smeren zolang de slijmblokkade nog niet is opgeheven, en maakt gebruik 
vann lichamelijke aanwijzingen om te bepalen wanneer zij er mee stopt. 

vi'.. Werking 
Hett feit dat de neus van het kind verstopt is, of juist loopt, doet moeders concluderen dat hun 
kindd verkouden is. Op basis hiervan kiezen moeders voor inwrijven of opbrengen van een 
smeermiddel.. Doorslaggevend voor het handelen van moeders bij verkoudheid is 
bijvoorbeeldd het signaleren van een lopende neus: 

Ikk zag een beetje ... dat hun neus begon te lopen al, dus toen dacht ik: nou gaan ze echt verkouden 
worden.. Dus ik met Vicks insmeren 

Overr waarom ze dit middel gebruikt vertelt een moeder: 

Alss ik merk dat hij ligt te snurken. Dan doe ik zijn borst met Luuf en z'n neus. Ja snurkte hij niet 
meer.. Dus eh... dan komen de luchtwegen vrij. 

Watt er nu precies op moet lossen of vrij komen illustreren de volgende citaten. Een moeder die 
bijj  verkoudheid de rug en borst van haar kind masseert vertelt: 

Datt het een beetje oplost, weet je wel en dat hij dan toch gaat snotteren. 

Opmerkelijkk hierbij is dat een verschijnsel dat in het algemeen gezien wordt als aanwijzing voor 
eenn gezondheidsprobleem ook gebruikt kan worden als indicator voor herstel. Een andere moeder 
vertelt: : 

Omdatt het snot nog binnen zat dat was eigenlijk het probleem van hun. Het moet gewoon vrij 
komen. . 

Tee veel slijm geeft problemen bij de kinderen. De overweging van een moeder waarom ze smeert 
wass gerelateerd aan de werking van het middel: 

Datt heb ik met haar gedaan omdat zij steeds die bronchitis aanvallen had omdat dat helemaal vast 
zatt met slijm. 

Eenn andere moeder geeft duidelijk aan dat door het smeren het probleem benauwdheid weg gaat: 

Neee gewoon uit een blikje heb ik het dan gebruikt... en dat schijnt de benauwdheid weg te halen... 
bijj  haar ging dat goed. 

Eenn andere overweging voor het smeren met een middel voor verkoudheid is het prikkelen 
vann de neus: 
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Jaa want Hinge is meer voor de geur he, een sterke geur. En als je verkouden bent dan gaat dat 

gewoonn mee prikkelen. Dan ben je sneller beter. 

Dee werking van de middelen wordt gezocht in het inademen van de vluchtige stoffen. De 
verstoptee luchtwegen worden weer vrijgemaakt door het smeren met een mentholmiddel 
waardoorr slijm vrijkomt of oplost en de blokkade wordt opgeheven zodat het kind beter kan 
ademhalen.. Ook kan de geur de neus prikkelen. Dit geneest volgens de moeders de verkoudheid. 
Dee enige overweging die de moeders geven voor dit handelen is dat het helpt. Zo ook bij het 
toepassenn van een mentholhoudend middel bij de bof: 

Enn als je bof hebt dan helpt hij ook (tijgerbalsem). Dus tegen de pijn. Het is wel, het is ook een 

balsem.. Bruine balsem noem ik het als ik het tegen mijn dokter zei, huisarts mijn bruine balsem is 

opp dan weet hij wat ik bedoel en dan geeft hij een pot voor mij. 

Hett middel werkt hier specifiek tegen de pijn. 
Hindoestaansee moeders smeren ook wel met Vicks op een bult nadat hun kind is gevallen: 

m:: Het is een beetje gezakt, het was heel groot geworden, maar het is een beetje gezakt 

o:: Oh ja. 

m:: Hij heeft helemaal weinig gehuild. 

o:: Maar het was niet open het is gewoon een bult geworden. 

m:: Nee, nee het is een bult geworden. Gewoon Vicks heb ik gezet. 

Dee moeder geeft hier verder geen aanvullende uitleg over het hoe en waarom van dit 
handelen. . 

Uitt mijn data blijkt dat moeders bij verkoudheid uit een grote variatie van mentholhoudende 
smeermiddelenn kunnen kiezen. 

Voorr de moeders is de leeftijd van het kind een belangrijk criterium bij de keuze van 
hett te gebruiken middel. Moeders hebben specifieke overwegingen bij de plaats van smeren. 
Ookk besteden moeders aandacht aan de samenstelling van de smeermiddelen. Een 
mentholhoudendd smeermiddel als tijgerbalsem, Vicks en Luuf wordt gemengd met olie, omdat 
hett anders te sterk is voor het kind. Dit geldt zowel bij verkoudheid als bij koorts. Het tijdstip en 
dee duur van het smeren worden afgestemd op de dagindeling en de duur van het 
gezondheidsprobleem. . 

All ee moeders blijken voor het smeren bij verkoudheid dezelfde overwegingen over de 
werkingg te volgen, namelijk het vrijmaken, warm houden en snel herstel bevorderen. Bij de bof 
helptt het tegen de pijn. 

Dezee analyse van het smeren van mentholhoudende middelen geeft een zeer 
gedetailleerdd inzicht in de door moeders gehanteerde overwegingen bij het smeren van 
mentholhoudendee middelen. In de navolgende sectie wordt het smeren van andere middelen 
naderr uitgewerkt. 

b)b) Inwrijven met andere middelen 

Dee volgende voorbeelden laten zien dat bij inwrijven en opbrengen ook een scala aan andere 
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dann mentholhoudende smeermiddelen worden toegepast. Het gaat hier bij om de volgende 
middelen:: i. warme rijst; ii . olie; iii . mentholhoudend poeder; iv. Ghee boter; v. blauwsel; 
vi.. zalven en andere smeersels; vii . azijn. 

i.i. Warme rijst 
Warmee rijst wordt door een Surinaams-Hindoestaanse moeder gebruikt voor de behandeling 
vann een blauw oog dat haar zoontje heeft opgelopen door een val. Zij vertelt het volgende: 

m:: Oh deze twee gingen vechten, springen op het bed. Is hij gevallen, op een speeltje, weetje. 

Toenn heeft hij een blauw, had hij een blauwtje opgelopen, 

o:: Een blauw oog. Oh jee. Heb je daar nog wat aan gedaan, want was het dik geworden, of? 

m:: Jawel. Warme rijst genomen. En met olie [= slaolie] erin, moet je altijd een beetje ... 

deppen,, wordt het een beetje lichter, 

o:: O ja. Gewone, gekookte rijst, heb je dan... En daar doe je een beetje olie door en dat leg je 

opp het oog? 

m:: Ja je moet het eerst in een doekje leggen. 

o:: Dus je hebt een doekje .. Daar doe je dus die warme rijst in. 

m:: Beetje warme rijst meegenomen, en dan olie... en dan bind je alles he. En dan steeds 

deppen. . 

Dee overweging van de moeder voor het gebruik van warme rijst is: 

Wordtt een beetje minder, en ... het wordt niet zo opgezet he! Meestal zetten (= aanbrengen) 

maar.,, meestal moet je het koud aanbrengen, zo gebruiken zij (andere Surinaams-Hindoestanen) 

hett he! Maar wij (haar familie) gebruiken het warm dat is beter. 

Warmm is hett beste. Als hij valt gewoon warme rijst tegen de middag is de bult weer helemaal slap 

geworden. . 

Hiernaastt heeft de moeder nog een overweging over het gebruik van warme rijst: 

Ikk doe het meestal elke dag. Totdat het helemaal plat wordt. Maar, in twee dagen is het afgelopen. 

Ookk blauwe plekken, alles gaat weg. 

Dee moeder windt de warme rijst vermengd met olie in een doek. Zij dept hiermee het oog 
waardoorr het minder blauw wordt. De overweging die hierachter schuil gaat is dat wat opgezet is 
doorr een val kan 'slap' worden gemaakt, dat wil zeggen de spanning kan eraf worden gehaald 
doorr er warme rijst op te leggen. De temperatuur van de rijst lijk t voor deze moeder hierbij een 
belangrijkk gegeven, waarbij de juistheid van het handelen wordt benadrukt. 

ii.ii.  Olie 
Eenn voorbeeld van olie smeren is: 

o:: Als zij een wondje heeft smeer je daar nog wat op? 
m:: Dan doe ik er soms een beetje olie op. 

Dee overweging die hoort bij het smeren van olie op een wondje is dat het wondje dan sneller 
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geneest.. Dit is een tamelijk a-specifïeke overweging die voor de moeders echter lijk t te 
voldoen.. Een andere moeder vertelt over een andere toepassing: 

o:: Als ze zo'n muggenbult heeft smeer je daar nog wat op. 

m:: Gewoon een beetje olie, verder niks. 

o:: Gewoon babyolie 

m:: Johnson-olie De vind toch olie een beetje beter dan zalf of zo. 

Off  soms zet ik gewoon een beetje Nivea als we niks ander hebben. 

Maarr in Suriname hadden ze daar , daar heb je speciale zalf he. 

o:: Hm om op muggenbulten te smeren 

m:: Ja. Of als je van die wondjes hebt opgelopen 

o:: En die kun je hier niet krijgen? 

m:: Nee ik heb er nooit last van. Ik heb alleen last als mieren mij bijten, 

o:: Mieren 

m:: Mierenbeten dan krijg je van die pukkels dan zetten (smeren) ze het er ook op 

Voorr ernstige waterpokken was volgens een moeder olie beter geschikt dan mentholpoeder (zie 
hieronder),, omdat de olie jeuk voorkomt: 

Diee water, wat er in die waterpokken zit die komt er uit, en die [olie] houdt dat gewoon tegen. Dan 

voell  je al die tijd geen jeuk, gewoon normaal blijf je dan. 

Dee moeder heeft hier een uitleg gebaseerd op het mechanisme dat jeuk optreedt als het vocht uit 
dee blaasjes komt. 

Bijj  koorts kunnen moeders olie op de fontanel aanbrengen: 

m:: wat ze óók zeggen, als je koorts hebt. Flink olie pakken en dan hier op de fontanel zo 

zachtjess drukken, 

o:: dan moet de fontanel nog open zijn? 

m:: dat maakt helemaal niets uit, dat is een lekker gevoel, 

o:: En dat wordt ook wel bij volwassenen gedaan? 

m:: Nou nee, nee. 

o:: Alleen bij de kindertjes. 

Dee moeder vertelt hier dat zij bij haar kinderen olie gebruikt en op de fontanel zachtjes drukkend 
aanbrengt.. Een andere moeder vertelt hetzelfde: 

o:: En bij koorts zeg je smeer ik Vicks op de fontanel he, op zijn hoofdje zei je? 

m:: Olie zet ik daar. 

o:: Oh. 

m:: Olie. 

o:: Olie, geen Vicks? 

m:: Nee. 

o:: En wat voor olie gebruik je? 

m:: Gewoon babyolie 

o:: En dat gebruik je bij koorts 
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m:: Ja 

Overr het 'waarom' bleek in het interview het volgende: 

m:: Ja bij koorts dan droogt dat alles uit eh ja zo heb ik gewoon gehoord in Suriname. En eh ja 

hierr heb je ja als je zo voelt dan springt het iets [= de fontanel is flexibel]. 

o:: Dat is wat zachter. 

m:: Zachter. En bij koorts droogt het alles uit en dan hoor je gewoon geklop in je hoofd. En als 

jee het olie zet dan zuigt het alles op en dan wordt het gewoon zacht en dan hoor je dat 

geklopp niet meer. En eh ik weet het niet, dat komt door die zwakheid denk ik. Van die 

koorts,, ziek ja. 

o:: Als je ten eerste koorts hebt dan ben je warm natuurlijk... 

m:: Ja en dan klopt het en dan hoor je het gewoon het geklop en dan voel je je niet zo lekker en 

jaa tik, tik hoor je. En als je die olie zet hier gewoon en dan druk je gewoon zo en dan zuigt 

hett van binnen alles die eh ja ik weet het niet. En eh dan voel je niks, dan voel je gewoon 

datt ook de pijn dat het minder wordt. 

o:: En je zegt dat maakt niet uit of je nou volwassen bent of kind? 

m:: Kind daar helpt het vooral bij. 

Hett gaat er bij het smeren van olie op de fontanel niet om een specifiek gezondheidsprobleem 
aann te pakken, maar om symptoombestrijding. Een handeling die verlichtend werkt geeft "een 
lekkerr gevoel". De juiste plaats voor het aanbrengen van het smeermiddel bij koorts is op de 
fontanel.. De fontanel op het hoofd van het kind is een dunne plek waar olie in de droge huid kan 
wordenn opgenomen door met de hand hierop druk uit te oefenen. Als gevolg van de koorts kan 
dee olie goed worden opgenomen. Dit verzacht de huid en verlicht een kloppende pijn. Het helpt 
voorall  bij kinderen. De moeder geeft haar onzekerheid over deze overweging weer door 
tweemaall  'ik weet het niet' te zeggen. 

Oliee wordt voor een aantal breed uiteenlopende toepassingen gebruikt: verzachtend op een 
wondje,, op muggenbulten, bij koorts op de fontanel. Het 'waarom' van het handelen is voor de 
moederss niet altijd even duidelijk. 

Ui.Ui. Mentholpoeder 
Bijj  de kinderziekte waterpokken brengen veel moeders voor uitwendig gebruik mentholpoeder 
opp de huid op: 

m:: Nou ik zag eerst wat rode vlekjes en er kwam een blaasje op daar kan je al aan zien dat het 

waterpokkenn worden.. 

o:: Heb je daar nog iets mee gedaan? 

m:: Ja voor het jeuken heb ik er wel wat op gedaan voor het jeuken want het gaat jeuken die 

waterpokkenn het jeukt dan., ja en dan ben ik naar de dokter met hem gegaan, 

mentholpoederr ervoor gehaald, ja want dat is het enigste dat kan als je dat erop gaat doen 

dann voel je helemaal de jeuk niet zo. Anders gaan ze eraan krabben he... Dan krijgen ze 

allemaall  als je dat open gaat krabben krijg je allemaal littekens nou en dan groeien van die 

grotee plekken in je huid. 
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Dezee moeder stelt zelf een diagnose, maar doet de behandeling in overleg met de huisarts. 
Haarr overweging voor haar handelen is gebaseerd op bij haar bekende gevolgen van niets 
doen. . 

Hett volgende citaat is van een moeder die zelf de diagnose stelt met de daarbij 
behorendee behandeling. 

Hijj  kreeg toen pukkeltjes en verhoging. Nou toen heb ik mentholpoeder gekocht. Dat is het beste 

tegenn de jeuk. Nou toen ben ik gaan inpoederen, om te proberen dat hij dan niet gaat krabbelen. Je 

moett weten de jeuk dat is heel irritant. En eh en maar afwachten gewoon. 

Dee behandeling met mentholpoeder is hier zeer direct gericht op het bestrijden van de voor 
hett kind vervelende symptomen. Daarna volgt de moeder de 'wait-and-see' strategie. 

iv.. Ghee boter 
Err zijn ook Surinaams-Hindoestaanse moeders die 'Ghee-boter' smeren bij mazelen of 
waterpokken.. De Surinaams-Hindoestaanse moeders maken onderling een onderscheid tussen 
hindoee en moslim moeders. Een gebruik wordt door een moslim moeder als volgt beschreven: 

Ikk heb niet gebruikt. De Hindoes gebruiken wel. 

Eenn voorbeeld van een moeder die 'Ghee-boter' gebruikt is van een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr die rode vlekken constateerde, maar niet wist wat haar kind had. De moeder besloot toen 
dee huisarts te bellen die constateerde dat het kind waterpokken had. De huisarts schreef een 
poederr voor tegen de jeuk. De moeder gebruikte dit poeder echter in combinatie met het 
insmerenn van de huid met 'Ghee-boter*. 

Wijj  smeren dit ...dat is iets anders van melk en zo gemaakt dat verzacht jeuk ook heel erg... 

Dee Ghee-boter is verkrijgbaar bij de Surinaamse winkel. Dit handelen treedt op in combinatie 
mett geen vlees eten en het huis goed schoonhouden. Dit wordt later verder uitgewerkt. 
Achterliggendee overweging is dat het kind sneller beter wordt. 

v.. Blauw 
Inn een geval van bof smeert een Surinaams-Hindoestaanse moeder blauw (= blauwsel) met 
eenn koperen munt: 

m:: En wij hadden in Suriname als je dat hebt dan smeer je het met blauw, blauw hier en wij 

haddenn van eh ik weet niet die bruin is dat koper die bruine kleur, 

o:: Dat goudkleurige 

m:: Dat goudkleurige, dat is koper he. Zo*n ding moet je hebben, want dat is koper he 

goudkleurig.... Dan moet je gewoon zeven keer zo doen 

o:: Met een stukje koper? 

m:: Ja die geld koper, moet je geld hebben En als je zo doet zeven keer dan gaat het vanzelf 

weg. . 

Voorr de kinderziekte bof gebruiken Surinaams-Hindoestaanse moeders blauw om het snel te 
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doenn genezen. Dit is een vorm van ritueel handelen. 

vi.. Zalven en andere smeersels 
Wanneerr een kind zich snijdt handelt een moeder als volgt: 

o:: En ze had in haar vinger gesneden... eh, erg? 

m:: Heel diep, heel erg was het ja. 

o:: Zijn julli e daar nog mee naar het ziekenhuis geweest? 

m:: Nee, nee, nee, gelukkig niet. 

o:: Niet gehecht of zo? 

m:: Nee. Het was kleine, maar heel diep hè? Twee dagen bloeding, ook, weetje? (Ja). Dat, als 

zee even, vinger in water zet, weetje, ging het gelijk bloeden, 

o:: Hebben julli e daar ook nog speciale oplossingen voor, als je jezelf gesneden hebt? 

m;; Gewoon een beetje zalf gedaan, en een pleister, 

o:: Zalf? Wat voor zalf? 

m:: Ze heeft een zalf, weet je... eh, voor wonden, heeft ze zelf hè, dan... heeft ze gewoon 

daaropp gedaan, en... 

o:: Een eigengemaakte of een eh... gewoon van de winkel? 

m:: Nee, nee, nee. Gewoon van de winkel, 

o:: Ah ja... En dat heeft ze bij haar op gedaan en een pleister, (Ja) dus verder niet, ja. 

Err is in dit geval geen sprake van een duidelijke overweging; het is 'gewoon'. Een andere moeder 
verteltt over haar zoon: 

o:: Met zinkzalf de open plekjes behandeld. Waarom met zinkzalf? 

m:: Dat weet ik uit de verpleging dan trekt die wond sneller dicht, 

o:: Ja, ja. 

m:: Dan wordt hij sneller droger. Omdat hij het echt open gekrabd had. 

Dee moeder heeft een duidelijke overweging waarom zij zinkzalf smeert, namelijk dat de 
wondd snel droogt en goed dichttrekt. 

Wanneerr het kind last heeft van eczeem of een droge huid handelt de moeder als volgt: 

m:: Nou, die oudste heeft nog een tijdje een soort eczeem gehad. Ben ik ook nog een paar keer voor 

bijj  de huidartss geweest. Dat was smeerseltje zus en smeerseltje zo 

o:: Mm. En 

m:: Dat was een soort teerzalf voor echt uh plekjes. Nou van de zomer had ze helemaal niks. En nu 

houdd ik het gewoon goed vet voorlopig en als ik dan een beetje plekjes zie, doe ik die met 

teerzalf,, want anders wordt het echt uh 

o:: Heel erg, ja? 

m:: Dan krijgt ze eczeem, j a. 

o:: Dus je zegt van nou, ik houd het heel erg vet. Smeer je haar, uh wat smeer je er bij haar op? 

m:: Zwitsal uh 

o:: Zwitsal uh baby olie of zo? 

m:: Lotion, 

o:: Lotion. 
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m:: Of wat is dat. Een vet smeermiddel of zo. 
o:: Ah, ja, ja. Vaseline, heb je dat ooit wel gekocht? 
m:: Nee, dat heb ik nooit gekocht, 
o:: Ja, ja. 
m:: Ja. De doe wel eens olie in bad dan een beetje, 
o:: Nee, omdat je zei van ik houd het goed vet. En uh 
m:: Nou ja, toen mocht ze helemaal geen zeep meer in het bad, af en toe een beetje olie en dan 

allebeii  invetten. 

Dee moeder geeft bij het smeren voor eczeem een aantal overwegingen: 

m:: Volgens mij helpt dat toch wel een beetje. 
o:: Ja, ja. Dus uh. 
m:: Maar toen het kouder werd, zag ik haar eigenlijk al gelijk zo ruw aan haar benen. Heeft ze 

natuurlijkk zo'n legging aan, is misschien wel net iets te dun als het te koud wordt, 
o:: Ja. 
m:: Dan zie ik dat gelijk, 
o:: Ja. 
m:: Of nu zag ik het gelijk. Toen uh, ja uh weet je niet goed waar het vandaan komt. 
o:: Nee. 
m:: Omdat het nou van de zomer helemaal weg was, ja heeft het misschien toch wel uh 
o:: Voordat je wist dat het uh eczeem was, heb je daar toen nog dingetjes aan gedaan? Uh, zeg 

maarr wat, uh, vet gehouden of of vase-, nou ja als je het weet. 
m:: Ja, eerst heb ik haar zelf steeds ingevet en toen het niet wegging, ben ik naar de huisarts 

geweest.. Kreeg ik een zalf, nou dat hielp niet. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik wel weer 
teruggaan,, krijg ik een ander zalfje. De denk, ik wil gelijk naar de huidarts. Dus wij naar de 
huidarts.. En ja daar kreeg ik dan die menthol voor als het droog is. 

o:: Mm. 
m:: En die andere zalf voor uh als het echt een uh eczeem plek wordt, 
o:: Mm. 
m:: En het helpt. Dus dat houd ik dan maar gewoon even. 

Tee dunne kleding maakt dat de huid bij koud weer ruw wordt. Regelmatig smeren van een vette 
crèmee op de plaats waar eczeem optreedt helpt 

Niett alle voorgeschreven middelen vinden moeders geschikt voor eczeem. Zo vertelt een 
moederr bij eczeem van haar kind: 

o:: Nee maar, toen ze het... ik bedoel datje e'r iets op hebt opgesmeerd ... 
m:: Nee, nee helemaal niks, ik ben heel erg tegen zalfjes en middeltjes ... 

Dee moeder wacht met het smeren: 

m:: Ja, en toen had hij dus gevraagd of er eczeem in de familie voorkwam maar dat is niet echt 
hierr aanwezig en ja, hij dan gaf hij dus die zalf en dan zei hij er zelf ook bij: alleen maar 
gebruikenn als het echt niet weg gaat of erger wordt. Kijk het eerst nog even aan want dat is 
nogall  een agressieve zalf. 
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o:: Niet weggaat of erger wordt? ... 

m:: Ja, daartussen, als het nou echt, hij zegt: als het nou niet binnen een paar dagen niet 

verdwijntt of het wordt nog erger dan moet je het gewoon gebruiken. Maar als het echt, als 

hett nou vanaf die dag minder zou worden, moest ik het gewoon even aankijken, gewoon uit 

eigenn ... 

o:: Maar je zegt van: ik heb het niet gebruikt. 

m:: Nee. 

o:: ... dat zalfje ... 

m:: Later kom ik daar weer op terug, maar... 

o:: Je hebt het gewoon weggelegd? ... 

m:: Ik heb het... dat receptje thuis weggelegd, gewoon. Ik denk: nou ja, als het nodig is, dan ... 

o:: ...danhaal ik het. 

m:: Dan haal ik het gewoon. 

o:o: dinsdag: " Vorige week recept gekregen voor het eczeem in P. haar armholte, vandaag heb 

ikik de zalf gehaald want het was nog steeds niet over. En dat vond ik nu toch wel te lang 

duren.duren. " Dus je hebt eigenlijk een week over laten gaan? Een weekje? ...en gewacht tot de 

waterpokkenwaterpokken over waren en toen op een gegeven moment had je zo iets van: nou, nou de 

maatmaat is vol, nou moet er wat aan gedaan worden. 

m:: Ja, ja precies, nu moet ik het echt... 

o:: Dus dat heb je gehaald, toen heb je het er ook gelijk op gesmeerd? ... 

m:: Ja, ben ik de dag mee begonnen ... 

o:: En daar reageerde ze goed op? ... 

m:: Nou, de eerste dag niet, nee. Dat was niet meteen weg. 

o:: Nee. Zij heeft... want je zei: je vond zelf dat het genoeg was ... krabbelde ze ook? ... of eeh 

.... ? 

m:: Ja ze zat er.. ze was er toch wel steeds mee bezig, inderdaad en het was gewoon nog steeds 

heell  rood en dat bleef ook eigenlijk zo dus het was niet dat ze daar continu aan krabde, 

maarr bij tijd en wijl e was ze er wel... 

o:: Dat je merkte dat ze ... 

m:: ... ja dat ze daar aan zat, inderdaad. 

o:: Dus dat was ook een reden? ... 

m:: Ja, om inderdaad wat aan te doen ... 

Dee moeder wacht met smeren van het door de arts voorgeschreven medicijn omdat het middel 

agressieff  is en het gezondheidsprobleem nog n iet ernstig genoeg is - ze ziet het nog even aan. 

Niett mentho lhoudende zalven en smeersels worden door de moeders met name gebruikt bij 

aann de hu id gerelateerde gezondheidsproblemen. 

vu*.. Azijn 

Eenn echt hu ismiddel i s het deppen met azijn bij muggenbul ten. 

m:: En nu staat dag en nacht het raam open. 

o:: Dan kunnen de muggen naar binnen komen, dus.. 

m:: Nee hoor ik heb hier geen muggen, nee joh heerlijk. 
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o:: Dat heb je ook vaak dat kindertjes dan reageren hè. 
m:: Zo, I know. 
o:: Hij ook? 
m:: Zo. Muggenbulten. 
o:: Doe je daar nog iets aan? Smeer je daar nog iets op? Aza.. 
m:: Ja Azaron heb ik die witte zalf. 
o:: Ah ja tegen jeuk. 
m:: Ja tegen de jeuk, en ik heb azijn. 
o:: Ja, ja. 
m:: Goedkoop, stinkt lekker, prikt lekker en het is gauw weg, hup. 

Doorr op de bult azijn te deppen vermindert de jeuk. Moeders gebruiken zowel Azaron als 
azijnn voor muggenbulten bij jeuk. Azijn heeft hierbij de voorkeur, het is goedkoop en werkt 
goed. . 

Naastt de grote variatie bij het smeren met mentholhoudende middelen bij verkoudheid trof ik 
zoalss hierboven beschreven een aantal andere middelen om mee te smeren aan: warme rijst, 
olie,, mentholpoeder, Ghee-boter, blauwsel, diverse zalven en azijn. Veel van deze vormen 
(warmee rijst, olie, Ghee boter, blauwsel) komen slechts voor bij Surinaams-Hindoestaanse 
moeders. . 

Bijj  de gevallen van handelen als koortsverlaging, het laten slinken van een bult, het 
genezenn van een wondje zijn overwegingen slechts dat het een snelle genezing bevordert. 
Overwegingenn met oorzakelijke overwegingen over de werking van de behandeling zijn door 
mijj  hierbij niet gevonden. De achterliggende overweging voor het smeren van olie, Ghee 
boterr of mentholpoeder is slechts het verminderen van de jeuk. Zowel het traditionele middel 
alss het middel van de huisarts wordt gesmeerd vanuit dezelfde overweging. 

c)c) Laten inademen 

Hett iets laten inademen als behandeling is onder te verdelen in i. stomen, ii . een ui onder het 
bedd leggen en iii . het gebruik van neusspray. 

i.. Stomen 

Stomenn omvat allereerst het in bad doen of onder de douche zetten. Een moeder noemt bij 
verkoudheidd de volgende alledaagse verrichting: 

Nouu het ligt eraan wat hij zelf wil, als hij heel erg verkouden is dan doe ik hem extra veel in het 
bad. . 

Eenn moeder waarvan haar zoon zoals zij zelf aangeeft "natte astma" heeft vertelt: 

Ja,, het was echt dat ik in de douche moest staan met hem, en echt huppetee eronder. 

Eenn Nederlands-Indische moeder voegt, wanneer haar dochtertje van twee verkouden is, iets toe 
aann het badwater: 
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Eucalyptus-oliee uh erin. Het ruikt als een stoombad, zal ik maar zeggen.... 

Dee overweging hierbij is: 

Wantt dan stoomt het een beetje los heb ik het idee, en verder is het maar wat hij zelf wil eigenlijk. 

Eenn andere manier van stomen is boven een pan met heet water, waarbij de moeder de 
vrijkomendee stoom door het kind laat snuiven. Een moeder vertelt hierover: 

Ookk als je verkouden bent eh, kan je Vicks en een beetje warm water zetten en dan snuiven enzo. 

Weerr een andere moeder met een zoon met astma vertelt: 

Alleenn moet je water koken en dan moet je af laten koelen en dan f Vicks] in die ketel gooien en dan in 

diee ketel wordt het warm en dan gaat het stomen. 

Dee overweging is bij beide vormen van handelen dat door middel van stomen, al dan niet met 
eenn toevoeging in het water, het slijm los komt en het kind weer lucht krijgt, dus beter kan 
ademhalen.. De moeders handelen op grond van hun eigen overweging. Een moeder doet het kind 
inn het bad alleen als het zelf aangeeft dat het in bad wil, anders niet. Communicatieve 
aanwijzingenn kunnen dus een directe aanleiding vormen voor het handelen van de moeder. In dit 
gevall  heeft de moeder geen andere overwegingen bij deze handeling. 

/'/.. Ui naast het bed 
Dee overweging van de moeder die een ui naast het bed van haar kind legt is: 

.... Ja naast zijn bed dat werkt hartstikke goed en het liefst zo min mogelijk medicijnen. Ja dat werkt 

hartstikkee goed, dan komt het hartstikke los 

Jaa zoutoplossing heb ik een keer gebruikt maar dat was zo'n gevecht... toen vond ik die uien 

makkelijker. . 

Hett handelen van de moeder is hier beredeneerd: medicijngebruik minimaliseren. Het gebruik 
vann een ui is een alternatief op basis van een slechte ervaring met het gebruik van een 
zoutoplossing.. Voor de moeder is een ui gebruiksvriendelijker. 

Eenn andere moeder vertelt over de werking van een ui: 

Jaa gewoon een ui open snijden en dan onder het bed leggen en dat schijnt het allemaal wel lekker 

loss te maken. 

Ookk hier is de overweging dat slijm los komt. 
Niett alleen de Nederlandse moeders leggen een ui naast het bed van hun verkouden kind. 

Eenn Indische moeder vertelt bijvoorbeeld: 

Alss hij verkouden is, eh ik gebruik... eh als hier he in Nederland. Dus een beetje uien naast zijn bed he 

enn de rest zuig ik met een pipet het slijm weg. 
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Dee moeder geeft aan dat ze weet dat een ui onder het bed een Nederlands gebruik is. Doel is het 
losmakenn van slijm. 

iii .. Neusspray 
Zoutoplossingg neusspray is een veelgebruikt middel bij verkoudheid: 

m:: Ja heel vaak verkouden, 

o:: Ja wat heb je daar aan gedaan? 

m:: Niks. 

o:: Ik bedoel als ze verkouden was en ze kwam thuis. 

m:: Ja neusdruppels. Gewoon van die zoutoplossing en verder .. eh. Tot anderhalf heeft ze 

nooitt eh .. Paracetamol daar ben ik sowieso niet zo scheutig mee. 

Uitt dit voorbeeld spreekt de aversie tegen medicijnen. Dit is, zoals reeds eerder beschreven, een 
veell  voorkomend fenomeen. Voorts zien we hier dat de moeder tijdens het interview haar 
handelenn 'normaliseert': in eerste instantie geeft ze aan dat ze eigenlijk 'niets' gedaan heeft. Een 
anderee moeder zegt: 

o:: Gebruik je ook nog wel eens iets voor z'n neusje als het echt heel erg vol zit ? 

m:: Nee. Water bij zout water. Nee, zout, ja. Zoutoplossing. 

o:: Zoutoplossing. 

m:: Ja. 

o:: Heb je, heb je een pipetje ? Of heb je die eh, tegenwoordig van... 

m:: Pipetjes. 

o:: Pipetje. 

m:: Van eh, wel van de apotheek... Zoutoplossing. 

o:: Ja. 

m:: Dus niet zelf gefabriceerd. 

o:: Hm. Dateh... 

m:: Je weet nooit de hoeveelheid. Want voor hetzelfde geld doe je te veel zout in en dan eh. 

o:: Ja. Ja. 

m:: En als je te weinig zout in doet, dan eh dan heeft het ook geen zin. 

o:: Nee. Heb je dat hier, nog ergens gebruikt ? 

m:: Nee. 

o:: Zoutoplossing? 

m:: Nee. 

o:: Omdat je hier wel ander voor een neus... 

m:: Ik gebruik het bijna nooit meer. 

o:: Niet meer. 

m:: Niet meer. Omdat ie eh heel goed z'n neus kan snuiten... 

o:: Hm. Dus dan komt het vanzelf wel. 

m:: Ja hoor. Dan komt het vanzelf wel. 

Anderee moeders maken de zoutoplossing zelf: 
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oo zout, nee, maar die maak ik zelf. Zoutoplossing. 

en: : 

m:: Bij E. deed ik het altijd zelf. 

o:: En hoe deed je dat dan? 

m:: Op een kopje water geloof ik een theelepel [zout] of zo. Ja je moet even kijken hoeveel een 

kopp is. 

Dee eerste moeder prefereert het gekochte middel boven zelfgemaakte neusdruppels omdat zij 
onzekerr is over de juiste hoeveelheid zout. De andere moeders zien dit niet als een probleem. 

Dee handelingen van de moeders die betrekking hebben op het laten inademen zijn gebaseerd 
opp de bij hen aanwezige kennis. Damp in de badkamer ontstaat door het warme bad- of 
douchewaterr al dan niet vermengd met een mentholhoudend middel. Vergelijkbaar met het 
smerenn met mentholhoudende middelen is de achterliggende overweging hier dat door 
toevoegingg van een mentholhoudend middel aan het warme badwater of alleen dampend water 
dee werking, het losmaken van slijm door inademing van mentholdampen, de luchtwegen 
vrijmaaktt en de ademhaling vergemakkelijkt. Een ui naast het bed heeft dezelfde uitwerking als 
stomen:: door het inademen van de geur komen de luchtwegen vrij. Zoutspray werkt 
vergelijkbaar. . 

d)d) Baden 

Badenn omvat twee vormen van handelen: i. baden in lauw water en ii . baden in blauw. 

i.. Lauw water 
Eenn moeder antwoordt op de vraag wat zij doet als zij ziet dat haar kind koorts heeft: 

m:: Ja meestal gaat hij ook eh in het bad... in het bad is ook goed daarvoor. 

o:: Hm. 

m:: dan zakt de koorts ook een beetje want ja dat is ook goed voor de koorts enzo. 

o:: Als je hem in het bad doet doe je hem dan in een bad dat eh... iets kouder is dan dat je 

normaall  doet of.. je zegt een lauw bad. 

m:: Ja gewoon een lauw bad iets lauwer als normaal 

Dee overwegingen om een kind bij koorts in een bad lauwer dan normaal te doen is dat de koorts 
hierdoorr zakt. Door het kind met koorts te baden in water met een lagere temperatuur dan de 
lichaamstemperatuurr is snelle afkoeling mogelijk. 

ii.ii.  Blauw 
Naastt het baden bij gezondheidsproblemen, beschrijf ik hier een vorm van baden bij het eerder 
beschrevenn boze oog. Gezondheidsproblemen die volgens de moeder zijn veroorzaakt door het 
bozee oog kunnen genezen door het kind te baden in Reckitt blauw. Dit wil zeggen dat de 
moederss blauwsel toe voegen aan het badwater van het kind. Bij een baby vertelt een moeder: 
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Voorr het baden (in blauw), alles masseren, mondje schoonmaken... en dan gaat hij in het water. 

Bijj  baby's en éénjarigen baden de moeders de kinderen elke dag en daarna af en toe als het kind 
ziekk was. Een moeder met een peuter vertelt: 

Enn als hij dan echt ziek is, hij braakt veel, of hij spuugt veel, dan doen we het nog eens een keer. Ja 
dann wordt hij zo slap weet je en zo flauw. En dan gaan we hem een blauwbadje geven. Nou dan maak 
jee water en doe je die zakje even een paar keer er door dat het water blauw wordt en dan knijp je hem 
evenn en dan bewaar je hem weer voor een andere keer. 

Opp mijn vraag of er nog iets anders in het bad gaat zegt de moeden 

Eenn koperen stuiver. Moetje in het water dan er bij doen. Ja want een stuiver is van koper he? 

Niett alle moeders doen dit. Bij andere moeders trof ik het toevoegen van zout, en / of citroensap 
aann het badwater aan. 

Slechtee ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Worden die kinderen gewoon ziek van 
gevenn ze over of diarree, ik weet niet. Dus zulk soort dingen heb ik. En dan doe ik gewoon een 
beetjee blauw in het water zout zet ik daar een klein beetje in en een paar druppeltje citroensap, En 
datt meng ik gewoon in het water en dan laat ik de kinderen baden. 

Hierr vinden we dus ook variatie binnen het ritueel. Het vervolg van de behandeling en 
overwegingg van de moeden 

Enn die [stuiver] gooi je dan er in en als je hem hebt gebaad met het blauwe water, dan haal je hem 
weg,, dan veeg je hem en dan moetje het water in de toiletpot gooien en door spoelen. En dan gaat 
hett boze oog gaat dan weg door het toilet. Door het vuil heen, dan gaat het boze oog weg. Door de 
rioleringg zeg maar, zogenaamd gaat het boze oog door de riolering. Gaat het van hem uit weg. En 
dann moet hij van het blauwe water ook een beetje inslikken [vij f slokjes vertelde de moeder later] 
enn dan gaat het eigenlijk weg en dan haal je de stuiver weg en dan moet het water in de toiletpot. 

Err zijn ook moeders die alleen blauw aan het water toevoegen. 

m:: Beetje blauw in het water. 
o:: Ja 
m:: Deed ik bijna elke dag 
o:: En deed je dan een zakje of een buideltje 
m:: Ja gewoon een buideltje en toen werd het water blauw. 

Dee moeder vertelt dat zij het badwater van het kind in het toilet weggooit met als reden: 

Enn dan gaat het boze oog gaat dan weg door het toilet. Door het vuil heen, dan gaat het boze oog 
weg.. Door de riolering zeg maar, zogenaamd gaat het boze oog door de riolering. 

Dee vraag naar de reden van de stuiver in het bad: 

115 5 



66 Handelen 

Ohh door die koper wordt alles verbroken. 

Dee moeder geeft hiervoor een bovennatuurlijke overweging. De reden waarom de moeders hun 
kinderenn in blauw baden is: 

Dann worden die kinderen echt snel beter 

Wanneerr de moeder haar kind baadt in blauw baadt zij het niet met zeep: 

Wantt die ziekte die neemt het gewoon die zeep af. En als je het met die blauw water laat baden dan 
werktt het helemaal niet. 

Hett gebruik van zeep maakt dat er geen genezing kan optreden. 

Bijj  baden in lauw water beperkt de overweging zich tot het snel omlaag brengen van koorts. 
Eenn groot deel van de Surinaams-Hindoestaanse moeders baadt hun baby's en 

éénjarigenn iedere dag in blauw. Na één jaar baden zij hun kind alleen nog bij 
gezondheidsproblemen. . 

Dee overwegingen over de werking van het baden in blauw hebben een bovennatuurlijke 
strekking:: het toevoegen van een stuiver aan het blauwe badwater verbreekt de werking van het 
bozee oog. Door het kind met de specifieke gezondheidsproblemen te baden in blauw geneest het 
snel. . 

e)e) Laten sabbelen 

Terr illustratie van hoe een moeder kan handelen in geval van een onbekend 
gezondheidsprobleemm het volgende: 

Eenn moeder, waarvan het kind last van blaasjes rond en in zijn mond heeft, vertelt: 

m:: Oh, ik dacht echt dat ik gek werd 's nachts. Huilen, je weet niet watje moet doen! Ik kon 
nietss doen. Ja ik had eerst een koud washandje gepakt en dan in zijn mond laten sabbelen, 
meestall  vindt hij dat lekker, maar eh.... 

o:: Oh j a, gewoon nat, met een ij sblokje of zo? 
m:: Nou gewoon onder de koude kraan, of met een beetje ijswater er over heen. Uit dee ijskast, 
o:: Ah ja. En dat hielp een beetje? 
m:: Nee, meestal wel, nu helemaal niet. Meestal vindt hij het wel lekker maar dat wou hij ook 

niet.. Ik mocht geen jus d'orange geven, dat prikkelt natuurlijk in zijn keel. En hij had ook 
spruw,, ook nog en zo, ja dat doet ook zeer natuurlijk. Maar eh.. 

Wee zien dat de moeder bij dit probleem in eerste instantie niet weet wat te doen, maar daarna 
handeltt op basis van routine. Zij probeert iets dat zij in eerdere gevallen bij andere ziekten heeft 
toegepast.. De ervaring van de moeder speelt hierbij dus een belangrijke rol: de ziekte in kwestie 
iss voor de moeder onbekend, en blijf t ook onbenoemd, maar de moeder probeert te handelen als 
bijj  een voor haar vergelijkbaar probleem. 
Dee achterliggende overweging van het handelen van de moeder is: hij vindt sabbelen lekker. De 
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moederr wil door een koude washand te geven de pijn iets verlichten. Totdat hij 's avond heel erg 
veell  pijn krijgt. Ze mag hem niet meer aanraken. De moeder belt de dienstdoende arts. Deze wil 
echterr niet komen. Hij zegt dat het een virus was. Het natte koude washandje wat de moeder aan 
hett kind geeft om op te sabbelen helpt niet. 

Dee volgende ochtend is zij naar haar eigen huisarts gegaan. Deze constateert hetzelfde als 
dee dienstdoende avondarts, het is een virus. Haar zoontje krijgt een tinctuur om de plekjes aan te 
stippenn en de volgende dag is het over. 

f)f) Deppen 

Inn de interviews zijn verschillende vormen van deppen ter sprake gekomen. 
Eenn moeder vertelt over een val op het hoofd van haar zoontje het volgende: 

m:: Dat was een bult, joh, zo... 

o:: En wat heb je gedaan toen? 

m:: Ja, ik was gewoon, ik vond het zo zielig want ik, .... en toen was die vrouw, van een vriend 

vann R., die had gewoon een koud washandje met ijs had zij gauw gedaan omdat zij zegt, ik 

weett ook met mijn kinderen heb ik het ook zo gedaan. Nou gauw gedaan en gewreven en 

zoo weet je wel, nou toen, ja van die klap is die toen gaan slapen, ja en toen is mijn man 

naarr huis gereden. En we hoopten dat het niet ernstig zou worden. Je weet nooit want het 

wass heel groot. 

Inn dit geval adviseert een andere moeder haar over hoe te handelen bij het gezondheidsprobleem 
vann haar zoontje. De moeder volgt dit advies. 

Maarr ja we hebben gewoon een koud washandje gedaan daardoor is het gelukkig minder 

geworden. . 

Hett is gelukkig weggegaan, er is niks aan de hand. Kijk , hij is niet misselijk geworden. 

Eenn andere moeder vertelt over het vallen: 

m:: Nee helemaal niks, ja we hebben er meteen koud water op gelegd, een soort koud 

washandje, , 

o:: Ja. 

m:: Maar dat is alles, ja het zag er voor de rest ook ... even in de gaten gehouden of ze niet 

misselijkk werd of nou ja het bekende van een hersenschudding. 

Bijj  vallen op het hoofd blijkt het handelen van de moeders op te houden bij het deppen van een 
natt washandje wanneer er geen nieuwe aanwijzing, misselijkheid, bij het kind optreedt. Moeders 
leggenn dus een nat washandje op zere plekken bij het kind of deppen na een val met als 
overwegingg de zwelling te verminderen. 

Bijj  koorts deppen moeders vaak met een washandje. Zo vertelt een moeder over haar 
handelenn bij koorts: 

nouu gewoon een koude washand op zijn voorhoofd 

117 7 



66 Handelen 

All ee moeders kennen het deppen met een washandje bij koorts. De argumentatie over deppen bij 
vallenn is dezelfde: het verminderen van de zwelling. Ook de overweging met betrekking tot de 
werkingg van deppen bij koorts is eensluidend: het verlagen van de lichaamstemperatuur. 

g)g) Wrijven met het haar 

Eenn moeder vertelt dat je naast het deppen bij vallen j e ook kunt wrijven met haar: 

Jaa kijk ze zeiden vroeger in Indonesië: als je lang haar hebt moet je wrijven met je haren, ... maar 
jaa ik kan moeilijk met mijn haren (de moeder heeft namelijk kort haar). Maar ja die dingen, maar 
ikk ga toch uitproberen., of het zo is... dan zie je het resultaat heus wel daarna. 

Wrijvenn met het haar over de zere plek gebeurt om de zwelling te verminderen. Of dit ook 
daadwerkelijkk werkt weet de moeder niet. 

h)h) Masseren 

Massagee kan plaatsvinden bij verschillende gezondheidsproblemen; dit alles al dan niet met 
behulpp van olie. 

Moederss masseren bij O-benen. Dat een niet goede uitvoering van de massage nadelige 
gevolgenn kan hebben voor het kind vertelt de volgende moeder: 

m:: Maar P. heeft nou dat 'ie misschien O-benen gaat krijgen, dus nou moet ik extra mijn best 
doen. . 

o:: Oja. 
m:: Om het goed eh... recht doen [Recht te krijgen] enzo. 
o:: Want, ehm... Masseren dat heb je al, van begin af aan bij hem gedaan, of juist nu datje 

ziet.... dat hij wat O-beentjes krijgt? 
m:: Nee, ik heb het vanaf het begin gedaan, maar ik deed het niet goed. 
o:: Oh? Hoe dat zo? 
m:: Ja... 
o:: Hoe ben je daar achter gekomen? 
m:: Ik deed eh... één alleen, ik pakte één, en die ging ik zo masseren. Maar later gehoord, je 

moett allebei tegelijk pakken, zo, tegen mijn buik zetten en dan gelijk eh... allebei... 
o:: Dus dat je 'm met zijn beentjes zo tegen je buik aanzet en datje hem zó masseert? 
m:: Ja, precies. 

o:: Ah ja... Van wie heb je dat gehoord? 
m:: Van mijn... tante. Die heeft zelf ook een kleintje. En die zag een keertje, ze zei die jongen 

vann je krijgt O-benen zo. Toen vroeg ze ja, hoe heb ik eh gemasseerd? Toen heb ik 'r 
gezegd,, zegt ze nee, je moet het niet zo doen. Ja, want van haar weet ik niet, mijn moeder 
deedd het voor haar. 

Bijj  masseren van O-benen is een goede uitvoering, zoals door het netwerk aangegeven, 
belangrijkk voor het resultaat. 

Eenn ander voorbeeld van uitwendig handelen door een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr is massage met olie bij een kind dat het voetje niet goed neerzet. De moeder vertelt 
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watt ze hieraan doet: 

Daarnaa af en toe als ze veel hebben gelopen op een dag dan neem ik... dan masseer ik ze. 

Dee overweging van de moeder die haar dochtertje masseert is: 

Zee loopt op haar ene been niet zo goed he! 

Ja,, dat ze een beetje sterk worden, die benen. 

Zee verduidelijkt waarom zij olie bij het masseren gebruikt: 

Ja.. Zo als je het... droog doet dan wordt het een beetje ruw he. Dan gaat het hard, dan doet het pijn 
denkk ik. Als ik die olie gebruik gaat het een beetje soepel. 

Dee moeder geeft aan waarom zij kokosolie gebruikt: 

Ja,, werkt ook beter. 

Dee achterliggende overweging bij het masseren van de voet is dat goed masseren de 
lichaamsdelenn versterkt. Door de huid in te smeren met olie verzacht de huid, gaat het 
masserenn soepel en werkt beter. 

Err zijn ook moeders die hun kind masseren nadat het is gevallen. Een moeder vertelt: 

o:: ... die keer dat die hier viel zei je ... 
m:: Nou, daar was niks aan de hand ... 
o:: D'r was niks aan de hand ... 
m:: Dat was gelukkig een hele snelle vaart ... maar ja, ik hoorde wel een klap, maar ja, ik zag 

geenn bult of niks dus ... 
o:: Niks. 
m:: Hij is net zo hier tegen die paal ... tegen de rand zo ... maar bij die bank zaten van die 

naden,, en daar is die precies op gevallen. Zo, dat is ... maar ik kan altijd nog masseren, dan 
.... je voelt het nog wel. 

o:: Masseren, zo een beetje ... 
m:: Ja, de een beetje ... ja, de een zegt: je moet een beetje hard, ... maar ja, ik zeg nou, 

automatisch,, een moeder gaat toch meer ... zo een goede beurt... ga je toch even ... 
o:: Dus je zegt: nou, ik pak hem zo af en toe en dan ga ik hem zo masseren. Doet het nog zeer, 

denkk je? Of... 
m:: (Tegen het kind) Even wat drinken? ... Ja, mama gaat even halen ... 
o:: Maar wie heeft dat gezegd dat je zo moet masseren? 
m:: Ja, ik hoorde van velen of zo ... maar ja, of je het moet geloven weet ik niet hoor, dus ... 
o:: Maar je doet het toch maar ... 
m:: Ja, ik was nou ... het eerste kind van mijn moeder, omdat ik wist... is die ook opgeschept, 

hè,, en dan ga je ook masseren, hè, dat het bloed kan stromen, en dus dat is ... 
o:: Als het dik is dat je ook maar masseert... 
m:: Datje dan ook gaat masseren, weetje wel? 
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Eenn belangrijke overweging bij het masseren is hier het stimuleren van de bloedsomloop. 

Masserenn wordt door Surinaams-Hindoestaanse moeders toegepast bij orthopedische 
problemen.. Hiernaast stimuleren zij na een val de bloedsomloop. Olie wordt gebruikt om de 
huidd te versoepelen en het masseren te vergemakkelijken. 

Uitwendigg handelen kent een brede toepassing: inwrijven en opbrengen van middelen, laten 
inademen,, baden in lauw water en blauw, laten sabbelen, deppen, wrijven met het haar en 
masseren.. Deze alledaagse handelingen van de moeders richten zich op verlichting van de 
klachtenn bij hun kinderen. De moeders hebben zelf het beheer over deze middelen. Tussenkomst 
vann de huisarts is meestal niet nodig. Voorts zien moeders uitwendig handelen als alternatief 
voorr medicijngebruik. Een deel van het uitwendig handelen is ritueel van aard. 

Inwendigg behandelen 

Hett inwendig behandelen is op hoofdlijnen toe te spitsen op: a) de voeding aanpassen, en b) een 
middell  geven. 

a)a) Voeding aanpassen 

Dee voeding van de kinderen wordt door de moeders nauwlettend in de gaten gehouden. 
Belangrijkk hierbij is het verband tussen het optreden van een gezondheidsprobleem bij het kind 
enn voeding. Door alert in te spelen op de te geven producten aan het kind en een mogelijke 
veranderingg in het gezondheidsprobleem streeft de moeder naar verbetering. 
Moederss kunnen voeding aanpassen tijdens het ziek zijn van hun kind, bijvoorbeeld omdat het 
kindd eenvoudig geen trek heeft. Zij dringen het dan niet op (i). Om de slijmvorming bij 
verkoudheidd tegen te gaan geven sommige moeders tijdelijk geen melk aan hun kind (ii). Verder 
bestedenn de moeders bij verkoudheid en griep aandacht aan het geven van extra vitaminen (iii) . 
Inn sommige gezinnen is vegetarisch eten de gewoonte bij ziekte (iv). Moeders kunnen kiezen 
voorr het geven van geraspte appel en droog voedsel (v). Bovendien kan er ook een nadruk liggen 
opp veel drinken (vi). Bijvoeden (vii) kan eveneens een reden zijn waarom een moeder voeding 
aanpast. . 

i.i. Niet opdringen 
Wanneerr een kind ziek is zien we dat moeders de voeding van hun kind aanpassen; zo 
dringenn zij bij misselijkheid of overgeven niet aan bij het kind om toch te eten of te drinken: 

Enn meestal merk je het, dan gaan ze overgeven en zo, dan willen ze niet eten en drinken... 

Bijj  een gezondheidsprobleem eten en drinken kinderen slecht. De meeste moeders maken er dan 
geenn probleem van en dringen niets op. 

ii.ii.  Geen melkproducten 
Moederss kunnen besluiten enige tijd te stoppen met het geven van melkproducten. Een 
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moederr vertelt over een verkoudheid bij haar zoon: 

Ikk had na een tijdje wel ontdekt dat hij het ziekste werd van de Yoghi drink [een melkproduct] en 

datt appelsap het beste ging. 

Dee moeder handelt hier op basis van ervaring met dit gezondheidsprobleem. Het tijdelijk 
overschakelenn van een melkproduct naar appelsap bij verkoudheid is daarmee routine geworden. 
Lockerr spreekt hier van een 'management routines' (1981: 166-170). 

Eenn moeder kan echter ook van melk overstappen op karnemelk: 

m:: En vooral geen melk. Hij krijgt van mij geen gewone melk dan... 

o:: Geen gewone melk 

m:: Karnemelk 

o:: Als hij hoest? 

m:: Nee gewoon niet Hij krijgt gewoon geen gewone melk. Omdat hij altijd zo verkouden is. 

o:: Ja. 

m:: Heb ik al eens ... en gewone melk schijnt slijm aan te maken 

o:: Ja 

m:: Dus geef ik hem altijd karnemelk en dat vindt hij lekker 

o:: Eigenlijk altijd? 

m:: Altij d karnemelk 

Dee achterliggende overweging bij de moeders is dat door het geven van producten die geen 
slijmm opwekken, zoals appelsap of karnemelk, de slijmvorming bij het kind kan worden 
verminderd,, waardoor het kind zich beter voelt. Het leggen van de relatie tussen het geven van 
melkproductenn en het activeren van slijmvorming bij een kind trof ik bij meerdere moeders aan. 

Eenn kind kan ook overgevoelig reageren op een bepaald poedermelkproduct. Een moeder 
verteltt hierover: 

Zee was een paar dagen oud en kreeg eerst Almiron en dan eh... ging ze dat overgeven in het 

ziekenhuiss al. Dus dat ging niet goed. Toen zijn ze meteen overgegaan op wat anders. 

Hett kind reageert op de melk door over te geven daarom stapt men over op een ander product De 
moederr heeft hier verder geen invloed op. Zij volgt wat het ziekenhuis het beste vindt voor haar 
kind. . 

Moederss staken het geven van melkproducten als de kinderen daar bij verkoudheid slecht 
opp reageren. In andere gevallen is er sprake van allergische reacties, waarvoor de moeder een 
alternatieff  zoekt. 

HI.. Extra vitaminen 
Moederss kunnen hun kinderen bij verkoudheid extra vitaminen geven. Zo schrijft een moeder 
inn haar dagboekje: 

VolgensVolgens mij wordt hij weer verkouden.. Ik heb hem maar wat extra mandarijntjes gegeven en nu 

maarmaar hopen dat het niet doorzet. 

121 1 



66 Handelen 

Dee moeder heeft de ziekte snel opgemerkt en hoopt door snel te handelen erger te voorkomen. De 
overwegingg dat in fruit veel vitamine C zit wat goed is voor de gezondheid van het kind en 
daardoorr weer snel beter wordt is een algemeen voorkomende overweging bij de moeders. Zo 
schrijftt een moeder in haar dagboekje: 

VanmorgenVanmorgen werd hij gigantisch verkouden wakker... het liep zijn neus uit en hij bleef niezen... 

hoehoe het komt ik denk door het kwakkelige weer... 

T.T. speelt bij weer en wind in de tuin dus ik denk dat het daardoor komt. Ik heb er nog niets aan 

gedaangedaan alleen wat meer vitamine Cfruit dus... eh 's nachts wat crème op zijn neusje gesmeerd. 

Dee overweging van de moeders is dat door een extra hoeveelheid vitaminen, hetzij door vruchten 
off  in tabletvorm, aan hun kinderen te geven de verkoudheid sneller geneest. Ook wanneer 
kinderenn in de ogen van de moeders slecht eten, kiezen zij vitaminerijke groenten. Zo vertelt een 
Surinaams-Hindoestaansee moeder dat zij als haar zoontje koorts heeft, en niet zo goed eet, hem 
eenn groene groente geeft: 

Ja,, zo'n eh.. die als je 'tayerblad' kookt, als je hem klaarmaakt, dan wordt het net spinazie. Heel 

eh,, papperig... en het is niet bitter, het is heel gezond. 

Dee moeder geeft deze groente omdat zij hiervan vanuit haar eigen Surinaams-Hindoestaanse 
cultuurr weet dat hett gezond voor het kind is. 

Moederss blijken, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren extra vitaminen 
aann hun kinderen te geven. 

iv.. Vegetarisch eten 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeders mogen hun kinderen bij kinderziekten geen vlees 
gevenn zij eten dan alleen vis. 

Nouu ... Ja, wij , wij moeten ... Kijk , in ons geloof he, wij moeten echt alles netjes houden. Het hele 

huiss netjes houden. Wij mogen geen vlees, vis, niks kopen. Ja, gewoon vegetariërs. 

Eenn kinderziekte moet het zijn. In zijn lichaam dan. En dan eh, mogen we geen eh... vis, vlees en 

zo..... we worden gewoon, vegetariërs. En dat hebben we zo een week gedaan. Gewoon alles netjes 

houdenn en zo... En dan was het over. 

Eenn andere Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt hierover dat zij haar zoontje bij 
waterpokkenn van haar moeder op een bepaalde manier moest behandelen: 

Ja,, ja dat zei mijn moeder, je moet je huis goed schoonmaken... en geen vis of vlees meer eten, 

vegetariërr gewoon... En he, dat deed ik ook. Nou was het binnen twee, drie dagen was het weg. Want 

alss je dat niet doet, je huis niet netjes houdt... en ook vis en vlees gaat maken en zo, dan duurt het 

wekenn voordat het weer weg is. 

Hett vegetarisch eten moet in combinatie gedaan geworden met het schoonhouden van het huis 
voorr het verkrijgen van een goed resultaat. Opmerkelijk is hier het gebruik van het woord 
'gewoon'.. De moeder redeneert hier niet verder over, het is onderdeel van de normale gang van 
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zaken. . 

v.. Geraspte appel en droog voedsel 
Wanneerr een kind diarree heeft proberen moeders de voeding aan te passen om weer tot een 
vastee ontlasting te komen. 

Dann kijk ik gewoon een beetje uit met wat ik haar te eten geef. 

Hett handelen bij dit gezondheidsprobleem vertoont een grote overeenkomst bij de moeders. 
Eenn representatief antwoord van een moeder is: 

Beschuit.. Proberen we hem natuurlijk veel te geven en eh... Ja.. Tot dat het een beetje vaster 

werd.. Ja een geraspte appel dat at hij niet dus eh.... 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje: 

WoensdagWoensdag om acht uur wakker geworden met klachten over diarree. Een lepeltje 

kinderparacetamolsiroop,kinderparacetamolsiroop, gezouten crackertjes, melk, thee, appel en chocolademelk. 

Zijj  vertelt hierbij: 

Dee heb dus dan wel ook crackertjes... je hebt dan een mixje he van cracottes, eh dat hij niet ziet 

vann god alweer hetzelfde. 

Naastt het geven van appel weet de moeder ook van een andere methode, namelijk het geven van 
drogee voeding. Vanuit een simpele overweging maakt zij een keuze uit twee mogelijkheden: als 
hett kind het één niet wil, dan geeft zij het andere. Hiernaast vindt de moeder het aanbieden van 
variatiee een belangrijk gegeven bij het aanpassen van de voeding. 

Vrijwell  alle moeders kennen het geven van appel en droge voeding bij diarree. 

vi.. Veel drinken 
Eenn andere moeder waarvan haar zoontje een aantal dagen flinke diarree heeft vertelt: 

Opp zo'n moment grijp je gewoon naar alles wat hij maar wil drinken weet je wel. Het punt van 

drinkenn was voor mij heel belangrijk, dat hij maar dronk want water vond hij niks meer en hij eh... 

ikk dacht oh ji j moet drinken kind ja dan maar weer diarree. 

Dee moeder vindt het handelen om vocht aan te vullen belangrijker dan het stoppen van de 
diarree,, terwijl het een eigenlijk het gevolg van het ander is. Het aanpassen van de voeding is 
meestall  van korte duur: 

Ikk kijk het meestal een week aan, is het dan nog niet over dan laat ik de huisarts even kijken. 

Bijj  diarree letten de moeders er in het algemeen op dat het kind veel drinkt. 
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vii.vii. Bijvoeden 
Eenn moeder die haar kind erg zwak vindt handelt als volgt: 

Ett heb altijd (evenals bij de andere kinderen) pap gegeven lot anderhalf jaar, kinderpap. Mijn 

dochtertjee [van drie jaar] krijgt nog steeds 's morgens pap. Is extra bijvoeden, want ze is een beetje 

slapjes.. Vooral haar benen. Speelt ze een beetje en valt zij zo... Ze heeft zwakke benen. 

Dezee moeder paste op eigen initiatief haar 'normale' voedingsschema aan omdat ze haar 
dochtertjee te zwak vond. De achterliggende overweging voor dit handelen is door het kind 
papp te geven voor het ontbijt doet ze iets extra's zodat het kind sterker wordt. 

Samenvattendd zien we dat de moeders de voeding aanpassen in geval van een 
gezondheidsprobleem,, zoals bijvoorbeeld bij diarree en verkoudheid. 

Veell  te drinken geven en droge dingen te eten geven zijn twee handelingen die moeders 
directt associëren met diarree. Overwegingen hierbij zijn vochtverlies minimaliseren en vocht 
zoveell  mogelijk aanvullen. 

Daarnaastt is er de notie dat melk de slijmvorming kan bevorderen, waardoor 
alternatievee dranken worden aangeboden. Ook hoeft het kind niet te eten als het door een 
gezondheidsprobleemm geen trek heeft. 

Wanneerr een kind slecht eet besteden de moeders extra aandacht aan de vitamines die het 
kindd voor hun idee toch zeker wel binnen moeten krijgen. De keuze valt daardoor op 
vitaminerijkee producten. Bovengenoemd handelen treffen we bij alle groepen moeders aan. 
Alleenn het handelen van de Surinaams-Hindoestaanse moeders is voor wat betreft het optreden 
vann kinderziekten afwijkend omdat zij in deze periode geen vlees eten en het huis extra schoon 
moetenn houden uit geloofsoverwegingen. Voor wat betreft de overwegingen van de moeders 
blijk tt dat zij handelen op basis van kennis en ervaring binnen hun culturele context. Daarnaast 
kann er sprake zijn van een vaag gezondheidsprobleem waarbij de moeder het kind slap vindt, 
waarvoorr een moeder kiest om haar kind bij te voeden. Ook kan er als gevolg van een allergie 
eenn directe aanpassing in de voeding noodzakelijk zijn. 

b)b) Middel geven 

Inn de hieronder uitgewerkte typologie van middelen geef ik de variëteit aan in de middelen die 
doorr de moeders worden gebruikt, nadat zij hun eigen diagnose hebben gesteld. Wat de moeders 
inn hun alledaagse zorg voor de kinderen zoal geven bij een gezondheidsprobleem heb ik 
ingedeeldd in categorieën: Traditioneel middel (i), middel van de drogist (ii) en een eerder 
verstrektt middel van huisarts (iii) . 

i.i. Traditioneel middel 
Onderr deze categorie definieer ik zowel de Nederlandse huismiddeltjes als de Surinaams-
Hindoestaansee en Nederlands-Indische gebruiken. Hieronder vallen ook middelen uit 
Surinaamsee winkel of Indonesische toko, of van een traditioneel genezer. 

Dee traditionele middelen die moeders bij verschillende gezondheidsproblemen gebruiken 
zijnn vaak eenvoudig zelf te maken of te verkrijgen. Het gaat hierbij om honing, geraspte gember 
enn warme melk, 'selassi', koffie, banaan met sinaasappel, zeep, moedermelk met het reeds eerder 
genoemdee 'Hinge*  en zwart zout, honing met Vicks, melk met Vicks of olie. 
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Err zijn Surinaams-Hindoestaanse moeders die hun kinderen bij hoesten of verkoudheid 
eenn traditioneel drankje geven: een mengsel van honing, geraspte gember en warme melk. Dit 
drankjee helpt bij verkoudheid. Dit drankje is overigens goed voor het hele gezin. 

m:: Ja gember met een beetje honing en een beetje melk. Dat moet je dan roeren en opdrinken. 

Datt helpt gewoon, 

o:: Maar je snijdt plakjes van die gember of hoe doe je dat? Of poeder? 

m:: Raspen. 

o:: Oh, raspen. En dat doe je in melk zeg je. 

m:: Honing melk ja want de honing maakt het zoet 

o:: Dat is lekker ja. En dat kook je of eh.. 

m:: Ja en die gember het moet niet teveel zijn heel weinig. Alleen voor de smaak, 

o:: Gember En eh maar verwarm je dat met een beetje koude melk. 

m:: Ja dat moet met koude melk 

o:: Oh dat mag niet warm. Oh waarom niet? 

m:: Nee het moet met koude melk 

o:: Altij d met koude melk, dus je zegt van nou als ze hoesten dan is er de keus uit een 

hoestdrankk of een hoestmiddeltje en je gebruikt zelf de melk met gember en honing 

m:: Ja. 

o:: En dan geef je dat als ze beginnen te hoesten? 

m:: Als het erger wordt. Nou niet erg zo dan hoor ja zo van die grr in de keel zo dan. 

o:: Slijm 

m:: Slijm dat geef ik hem. Dat snijdt alle slijm weg die gember. 

Eenn traditioneel middel om te drinken bij koorts noemt een Nederlands-Indische moeder: 

Eh.... met koorts is het eh... heb je 'selassi' [= zwarte zaadjes die je in een glas met water doet] dat 

zijnn van die kleine dingetjes die... drinken, het is eigenlijk ook wel een beetje Indische toestand. 

Aann de ene kant is de moeder wel een beetje sceptisch, omdat het maar een traditioneel 
middeltjee is, aan de andere kant gebruikt ze het wel, en heeft ze ook het idee dat het helpt. Deze 
moederr maakt een eigen keuze uit de tradities en gebruiken die zij vanuit haar etnische 
achtergrondd kent. 

Obstipatiee verhelpt een Nederlandse moeder op een alledaagse wijze: 

Jaa hij gaat moeilijk af het gaat meestal als hij koffie heeft gehad. Hij drinkt haast een hele mok 

koffiee en dan is het opgelost. Want koffie is volgens mij een laxerend middel en dan gaat hij echt 

naarr de w.c. 

Duss de moeders weten vaak achteraf wat de gewijzigde omstandigheden zijn waarop een 
gezondheidsprobleemm kan worden teruggeleid. Een ander oplossing voor obstipatie die een 
Nederlandsee moeder geeft is: 

o:: Ze had een moeilijke ontlasting. 

m:: Ja. Maar dat had ze al toen ji j hier kwam want ze at een paar dagen moeilijk toen had ik 

mijnn moeder die avond gebeld, en die zegt van: nou dan moet je even een banaantje met 
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eenn beetje sinaasappelsap prakken met liga en wat banaan. 

Haarr argumentatie hiervoor is: 

Wantt banaan stopt, sinaasappel laxeert en dat werkt weer tegen of zoiets, ik weet niet precies. 
Maarr ik heb het een paar dagen geprobeerd enne ik weet niet of het daardoor komt. Maar ze heeft 
err nu geen last meer van. 

Doorr een Surinaams-Hindoestaanse moeder wordt een andere methode van laxeren gegeven: 

Zeepp helpt wel hoor, want dat eh.. houdt het zacht. 

Ikk doe hem gewoon in zijn billen. Een heel klein stukje. Gewoon Zwitsal-zeep, gewoon babyzeep. 
Eenn klein stukje. 
Enn dan helpt het wel, ja en dan wordt het zacht he ... van binnen en dan helpt het wel. 
Dann is hij er gewoon van af. 

Dee moeder geeft als motivering voor haar handelen: 

Jee moet alles proberen he. Want ja hij lijdt eronder. Dus eh hij huilde hij huilde en oh en buikpijn... Hij 
gingg niet liggen en zo ... Dus eh ik moest wat eraan doen. 

Doorr het gedrag van het kind dat zichtbaar pijn had wordt de moeder aangezet om haar 
inventiviteitt te gebruiken om dit probleem op te lossen. Het gebruik van zeep op deze wijze trof 
ikk niet aan bij de Indische en Nederlandse moeders. 

Inn geval van buikkrampjes bij een kind dat borstvoeding krijgt heeft een Surinaams-
Hindoestaansee moeder de volgende traditionele behandeling: 

Enn zodra hij gedronken heeft, dan pers ik gewoon een beetje melk. En dan zet ik die Hinge, en het 
zwartee zout. Want dat is gestampt, dan moetje gewoon in kleine stukjes doen. Klontje is dat. En dan 
moett je een heel klein stukje Hinge er in doen. En dan mengen, gewoon met mijn vinger, helemaal 
gewoonn door die melk mengen. Ja en dan geven. 

Voorr de pijn, voor de buikpijn, voor de baby's is dat vooral. 

Dee Hinge werd gekocht bij een Surinaamse winkel. Later is dit middel door deze moeder 
vervangenn door een middel van de drogist, venkelwater. 

Ikk heb het allemaal gedaan, maar toen het venkelwater gekomen was, dan ging ik proberen met dat 
venkelwater. . 

Eenn traditioneel middel werd op deze wijze verdrongen door een middel van de drogist. 
Weerr een andere moeder vertelt over een mengsel van Vicks en honing: 

m:: Mijn broer zijn zoontje was ook nou ja die was gewoon verkouden 
o:: En wat heeft jouw schoonzusje daar aangedaan, doet ze daar dan nog iets speciaals aan. 
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m:: Nou ze (schoonzus) had ik weet niet eh ik weet niet ze was niet naar de dokter gegaan of 

zo.. De denk gewoon baby Vicks en honing en zo. 

Eenn moeder vertelt over weer een ander middel: 

Alss je keelpijn hebt dan melk met een beetje Vicks erin, is ook heel goed om te drinken. 

Oliee wordt door de Surinaams-Hindoestaanse moeders ook gebruikt om in de oren te druppelen. 
Eenn moeder vertelde dat haar zoontje oorpijn had. In de eerste instantie na een dag besloot zij zelf 
ietss te doen: 

Nouu ik had warme olie gemaakt. Ik had een beetje in het oor gedaan. 

Desondankss bezoekt zij de huisarts om duidelijkheid te krijgen: 

Jaa dus ik wou de reden weten, maar ja de dokter zei alleen het was rood van binnen en verder niks 

feitelijk. . 

Watt de moeder thuis heeft gedaan vertelt zij niet aan de dokter: 

Jaa maar ik heb het niet aan de dokter verteld. Ja ik was bang dat hij wat zou zeggen. Ja maar ik 

hebb ook gehoord, ja ik geloof het niet. Oudere mensen zeggen van als je oorpijn hebt, moet je er 

oliee in zetten. 

Nouu ik had gewoon slaolie gebruikt Ja een beetje warm maken, ja als het een beetje koud is het 

moett koud zijn heb ik het in zijn oor gedaan. Nou ik had gewoon die neusdruppel ding gepakt had 

ikk gewassen en eh er in gestopt. Een druppel in alle twee de oren. 

Zijj  vertelt verder: 

Voorr we daar heen gingen (de dokter) had ik de olie wel ingestopt en toen we daar aankwamen zei 

hijj  van ja ma het is al beter. 

Toenn zei ik van ja ik wil voor de zekerheid weten wat er aan de hand is. Toen zei ik van ik denk 

datt die olie geholpen heeft. Ja ik denk het van wel. 

Dee moeder is na vermindering van de oorklachten van het kind overtuigd van de werking van 
haarr huismiddel. 

Dee hierboven beschreven gevallen tonen een grote diversiteit van in Nederland toegepaste 
huismiddeltjess en traditionele middelen. Sommige middelen zijn gebaseerd op gebruiken zoals 
diee zijn overgeleverd vanuit de etnische achtergrond. Andere huismiddeltjes worden door 
moederss ter plaatse verzonnen in een poging het gezondheidsprobleem bij hun kinderen op te 
lossen.. Hierbij wordt ook de strategie van 'trial-and-error' gebruikt: de moeders proberen de 
effectiviteitt van een bepaalde handeling. Als het bevalt, kunnen ze dit later weer toepassen. Als 
hett niet werkt zoeken ze naar andere oplossingen. De toepassing van zeep inbrengen in de anus 
wanneerr het kind problemen heeft met de stoelgang blijkt uit de interviews een bekend middel 
bijj  de groep Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
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itit  Middel van de drogist 
Naastt de huismiddeltjes en traditionele middelen die in de alledaagse zorg gebruikt worden, 
wordenn middelen bij de drogist of apotheek (zonder recept) aangeschaft. Hieronder vallen 
'overr the counter' medicijnen (homeopathische middelen, medicinale thee, koortsremmende 
middelen,, hoestdranken, vitaminetabletjes etc), en andere zorgmiddelen. 

Dee door de moeders gebruikte homeopathische tabletjes zijn Nysikind tabletjes 
(homeopathischh middel bij verkoudheid voor kinderen). Zo vertelt een moeder: 

Jaa meestal heb ik van die, maar dat is op voor verkoudheid en griep is dat., kleine witte pilletjes 

diee Nysikind. 

Overr wanneer zij dit geeft zegt een moeder 

Hijj  is verkouden, ik ben maar met Nysikind begonnen. 

Dee moeder wil het uitproberen. Zij omschreef Nysikind als: 

Datt is een homeopathisch middeltje en dus minder schadelijk dan gewone medicijnen. 

Haarr kind blijkt hier goed op te reageren. 
Hett gebruik van homeopathische middelen wordt door de moeders gezien als een strategie 

omm 'gewone' medicijnen te ontlopen. Dat het middel als onschuldig wordt gezien bevestigt de 
volgendee moeder waarvan het zoontje homeopathische tabletjes gebruikt: 

Diee kleine V. met die hond samen hadden een half potje pilletjes opgegeten het kan wel geen 

kwaadd hoor want het zijn homeopathische pilletjes het is dat met kruiden dingen allemaal, dus het 

kann geen kwaad daar niet van... Want anders had ik echt hem beetgepakt en gauw naar het 

ziekenhuiss of wat dan ook gegaan. 

Dee reden waarom aan andere moeder een homeopathisch middel aan haar dochter geeft is: 

Hett is meer omdat ze zo vaak ziek is en omdat ik dat voor zowel haar als voor mij lastig vind. Het 

iss gewoon nu wat minder 

Eenn moeder schrijft in haar dagboekje dat zij haar kind een (tijm)hoestdrank geeft wanneer het 
kindd hoest: 

o:o: R. heeft een snotneusje en krijgt een hoestdrankje hoestdrankje voor het hoesten... 

Datt is die hoestdrank ie je in huis had? 

m:: ja 

o:: of ben je nog naar de dokter geweest om een hoestdrank te halen... 

m:: nee tijmsiroop krijg je altijd van de dokter onder de vier jaar... dat is nog het meest 

ongevaarlijke.... dus ik heb... die je ook zelf kan halen zonder doktersrecept... alleen kost hij 

dann zes gulden... en van de dokter krijg je hem voor niks. 
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Dee moeder geeft de volgende overweging waarom zij voor een hoestdrank kiest: 

Jaa en ik hoorde ook slijm, dus dan zit het vast.... en zo'n siroop is best wel verzachtend. 

Wee zien hier dat de moeder zoekt naar het meest ongevaarlijke middel om de hoest te verzachten. 
Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Verkoudheid dat is maar een dag en ik heb dan altijd Bugly kindersiroop 

o:: Bugly dat koop je bij de drogisterij ? 

m:: De drogisterij ja... 

Dee reden waarom deze moeder de hoestdrank geeft is: 

enn als ik twee drie daagjes een lepeltje geef dan heb ik nergens geen last van 

wantt ze is niet echt ziek 

Uitt dit citaat lijk t het erop dat de moeder het oplossen van het gezondheidsprobleem van haar 
kindd op zichzelf betrekt ("heb ik nergens last van"). En passant wordt het gezondheidsprobleem 
genormaliseerd.. Verder vertelt deze moeder nog: 

Nou,, ze was toch best wel aan het snotteren en zo, en ja, ik denk, het duurt nou al een paar dagen, dus 

laatt ik maar gewoon beginnen. De heb het tenslotte niet voor niks gekocht, ja toch? 

Eenn andere moeder vertelt: 

Ja,, en toen begon bij te hoesten. Dus ben ik bij de drogist gegaan, ik zei gewoon ik wil een 

hoestdrank,, voor een kind van ongeveer een jaar. En dat heb ik ook gegeven. 

Dee moeder vraagt hier duidelijk om advies bij de drogist. Bij bepaalde problemen, met name 
verkoudheid,, kopen moeders bij de drogist kamillethee: 

Datt is goed voor als je een beetje last hebt van kou op je longen. 

Bijj  de hierboven beschreven gevallen was er steeds duidelijk wat er aan de hand was. Daarbij 
hoordee een bepaald middel. Dit in tegenstelling tot het middel venkelthee dat voor verschillende 
gezondheidsproblemenn wordt gebruikt. Dit is dus een middel wat door de moeders wordt 
gegevenn als het probleem niet geheel duidelijk is, en dat gebruikt kan worden voor meerdere 
gezondheidsproblemen.. Een Nederlandse moeder vertelt over het gebruik van venkelthee: 

Venkeltheee het enige wat ik in huis heb is als hij wel eens de diarree had of zo... dat was 

venkelthee. . 

Voorr het verhelpen van obstipatie wordt dit middel ook gebruikt; zo schrijft een Surinaams-
Hindoestaansee moeder in haar dagboekje: 

P.P. ging drukken maar het lukte hem niet om zijn behoefte te doen. Venkelthee heeft geholpen. 
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HetHet zijn korrels gewoon in een busje. 

Eenn moeder die ontevreden is over de eetlust van haar dochter: 

Dee had gehoord dat je door zo'n vitamine-C drank, Sinatran met sinaasappel en zo, als je het hun 

geeftt dan krijgen ze wel honger, ze vroeg zelf om eten toen maar nou nou werkt dat ding niet meer 

bijj  haar. 

Ookk hier geeft de moeder aan dat een middel na verloop van tijd niet meer werkt 
Bijj  koorts kunnen de moeders het kind zelf Paracetamol zetpillen, of Kinderparacetamol 

tabletjess geven. Ook kan de moeder een Sinasprü tabletje aan het kind geven. Dit middel wordt 
vaakk ook door de huisarts voorgeschreven. Het is vaak in huis, de moeders geven dit middel bij 
koorts. . 

Hett merendeel van de moeders zegt liever geen medicijnen aan het kind te geven, alleen 
wanneerr het echt noodzakelijk is. Een moeder constateert dat haar kind koorts krijgt na een 
vaccinatie: : 

Naa die prikken had hij negenendertigvijf. Hij had zijn prikken gehad en gelijk daarna had hij griep 

gekregen. . 

Enn toen was hij zo ziek nou en toen hebben we hem echt alleen zijn rompertje aangedaan en steeds alleen 

koudd water op zijn hoofd.. Want ja je bent toch bang dat de koorts ineens... vooral omdat het 

negenendertigvijff  is dan ben je toch bang dat de koorts gaat süjgen. Dus ja flink koel houden. 

[[ 1 
Opp een gegeven moment lopen ze zo te huilen en dan denk ik van nou ja dag daar zijn die dingen [= 

zetpillen]]  voor dan maar geven en toen was het inderdaad op een gegeven moment ging ik rustig zitten 

enn het huilen ging weg. En toen zakte het ietsje 

Dee moeder probeert eerst de koorts te laten zakken door middel van afkoelen. Als het naar het 
oordeell  van de moeder niet voldoende lukt, grijpt zij meteen naar een medicijn. In sommige 
gevallenn wordt het geven van een zetpil bij koorts tot het uiterste uitgesteld, of zoeken de 
moederss naar alternatieven. Een moeder vertelt: 

Alss het zonder medicijnen kan... en via die [traditionele] dingen, het is toch beter vind ik. 

Dee aan koorts gerelateerde bevindingen van handelen tonen dat deze aanwijzing bij vrijwel alle 
moederss koortsverlagend handelen oproept, zowel in situaties waar het gezondheidsprobleem is 
benoemd,, als bij onbekende voorvallen. Het handelen lijk t een patroon te volgen: eerst koorts 
verlagenn door verkoelende maatregelen (nat washandje, in bad), en als het erger wordt: een 
koortsremmendd medicijn. Hierbij dan vaak de overweging dat de moeder dit alleen doet als het 
niett anders kan, omdat zij liever geen medicijnen geeft. 

Eenn opmerkelijk feit doet zich voor bij het benoemen van toegediende geneesmiddelen. Zo 
verteltt een moeder: 

Toenn was hij hartstikke verkouden., en toen heb ik hem eh met Vicks ingesmeerd en heb ik hem een 

Sinasprilletjee gegeven 
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Hett normaliseren lijk t zich hier, mede in het ücht van de door de meeste moeders uitgesproken 
aarzelingg om medicijnen te geven, ook voor te doen bij het aanduiden van de alledaagse 
medicijnen:: door het gebruiken van een verkleinwoord lijk t het gebruik ervan minder ingrijpend: 
"eenn Paracetamolletje", "een Sinasprilletje". 

Eenn moeder vertelt dat zij haar kind verzwakt acht na een periode van ziekte, en daarom 
alss volgt handelt: 

Ikk zeg als ze dan kinderen als ze dan door die, door dat ziek zijn he, ja, dan heb ik zo'n idee van 
datt ze (lachen) hun vitamines aan het afbreken zijn, dus dan voed ik ze bij eigenlijk door middel 
vann dat Drie weken is hij continu verkouden geweest of zo nou dan krijgt hij AD, ijzer weetje 
vann hoe heet het hoe heet het nou, het staat in mijn koelkast in ieder geval dan geef ik dan gewoon 
eenn stoot extra, gewoon omdat ik dan het idee heb van ja hij is dan wel kwijt he, hij kan dan 
gewoonn via normaal wat hij dan eigenlijk al heeft moeten opbouwen, dat idee is misschien een 
idee-fixee van mij hoor, maar ik heb zo'n idee van dat hij dan daardoor, kijk ik voor mezelf heb ik 
altijd,, misschien is dat ook een idee-fixe, van ik voel mezelf veel energieker ook, na zo'n weekje 

Dee moeder geeft hier aan dat zij wel zelf ook enigszins sceptisch tegenover haar handelen staat, 
maarr aan de andere kant toch ook vindt dat het bij haarzelf een gunstige uitwerking heeft. 

Bijj  drogist kopen de moeders de meest alledaagse vrij verkrijgbare symptoombestrijdende 
geneesmiddelenn zoals koortsverlagers en hoestsiroop. Veel moeders gebruiken bij voorkeur 
homeopathischee middelen in plaats van 'echte' medicijnen, omdat ze denken dat ze minder 
schadelijkk zijn. 

HLHL Middel van de huisarts 
Inn de categorie 'middel van de huisarts' versta ik de rest van een eerder voorgeschreven door 
dee huisarts middel dat na gebruik in het medicijnkastje terechtgekomen is, en in sommige 
gevallenn een weg terug vindt in de alledaagse zorg. 

Hett geven van medicijnen die na raadplegen van de huisarts zijn voorgeschreven, 
waarbijj  het gegeven toedieningsadvies conform wordt opgevolgd, werk ik in mijn analyse 
niett nader uit, omdat hier in feite sprake is van opvolgen van professioneel advies, waarbij de 
moederss geen eigen overwegingen hebben. Afwijkingen hieromtrent, zoals het niet opvolgen 
vann adviezen of het niet toedienen van een voorgeschreven medicijn bespreek ik in onder 
non-compliantiee in hoofdstuk 7. 

Verschillendee moeders gebruiken restmedicijnen: 

Neee medicijnen bij mij, bijvoorbeeld zetpillen is het enige wat ik frequent neem. En voor ons 
paracetamol,, dat heb ik gewoon boven in de kast liggen en meer vind je geen medicijnen in dit 
huis.. Ja de hoestdrank die ik van de huisarts gehad heb, dat heb ik wel bewaard omdat ze de 
laatstee tijd veel hoestte, die staat boven op de ijskast en ze weet ook dat ze er niet aan mag komen. 

Eenn moeder geeft bij een geval waterpokken het volgende aan: 

Nouu die (mentholpoeder) had ik nog, ik had het gelukkig eens voor mij zelf van de huisarts gekregen. 
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Hieruitt blijkt dat de moeder rest-medicijnen bewaart, en dat het makkelijk is om ze in huis te 
hebben.. Een andere moeder vertelt: 

Ja,, meestal, ik heb niet zoveel medicijnen voor de kinderen, maar meestal gooi ik ze dan weg na 

tweee maanden als ze beter zijn want dan haal ik nieuwe, en dingen die ik langer moet houden, dan 

moett ik het in de koelkast bewaren, dan staat erop geschreven en die hou je langer. En 

paracetamoll  en zo die, dan zet ik ze gewoon in mijn la. 

Eenn ander voorbeeld van restgebruik schrijft een moeder die in haar dagboekje: 

OmOm half zes heb ik haar weer getemperatuurd. Negenendertig vier, het ging dus al zakken. Ze 

begonbegon een beetje hangerig te worden en klaagde over pijn in haar rechteroor. Ik heb haar toen 

eeneen paracetamol gegeven. 

ZeZe zal wel een oorontsteking hebben, 's Avonds druppelen we haar oor met druppels, die ik nog 

vanvan de vorige ontsteking heb. 

Dee moeder behandelt hier geheel met medicijnen die zij in haar medicijnkastje ter 
beschikkingg heeft. Een andere moeder antwoordde dat zij echter geen oude medicijnen gebruikt 
wegenss de volgende reden: 

Neee dat doen wij niet. Als hij ziek wordt dan wordt hij naar de dokter gebracht, dan krijgt hij die 

medicijnen. . 

Wantt je kan nooit weten he, je kan nooit weten, al zeggen ze., ja tot een jaar is hij geldig, maar eh 

datt gaat niet he. En vooral hij is zo klein. Dat kind, als hij ziek wordt dan... 

Dezee moeder is dus bang om de overgebleven medicijnen na de houdbaarheidsdatum te 
gebruiken. . 

Watt naar voren komt uit de gegevens is dat moeders voor een herhaald probleem, met 
dezelfdee aanwijzingen en interpretatie, vaak het daarbij eerder door de huisarts voorgeschreven 
medicijnn uit het medicijnkastje gebruiken. Zij hebben dan de diagnose en het behandelingsadvies 
vann de huisarts niet meer nodig. Een enkele moeder is hier huiverig voor. 

Zowell  het traditionele middel als het middel van de drogist zijn door de moeders op eigen 
initiatieff  te maken of te verkrijgen. Dit in tegenstelling tot de overgebleven middelen van de 
huisartss die eerder op recept verkregen zijn. 

Combinatiess van handelingen 

Dee bovenbeschreven categorieën van handelen zijn voor de moeders geen discrete eenheden 
diee elkaar uit sluiten. In mijn materiaal trof ik veel verschillende combinaties van middelen 
aan,, waarbij de overwegingen gelijk zijn aan die bij het enkelvoudig handelen zoals 
hierbovenn beschreven. Op basis hiervan heb ik gekozen voor de volgende illustratieve selectie 
vann sequenties met gecombineerd handelen. Ook in het voorbeeldverhaal van dit hoofdstuk 
komenn verschillende soorten handelen gecombineerd voor. 
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Hett handelen van ouders bij een geval van stuip met hoge koorts beschrijft een moeder als 
volgt: : 

Duss wij op ons bed gelegd, uitgekleed, met natte washandjes en uh mijn man die zegt van uh haal 

eenn zetpil, een zetpil en ik de dokter gebeld. 

Dezee verschillende handelingen (afkoelen door nat houden, koortsonderdrukkend medicijn 
geven)) volgen elkaar logisch op om het probleem aan te pakken. De moeder geeft aan dat ze puur 
intuïtieff  handelde en dat haar handelen achteraf het goede bleek te zijn. 

Ja,, het enige wat in me opkwam was afkoelen, hè en uh, ja hij zei dan die zetpil, want ik ben nogal een 

beetjee van oohh. Dus hij zei van ga ji j maar bellen.... 

Enn ja, dat komt ook spontaan op, hè, want we hadden ook zoiets van, nou goh, dat ging goed zeg. 

Zo,, die samenwerking en we gingen niet allebei van oh, ja je weet het nog niet hoe je reageert. 

Moett je ook niet vragen waarom, want... Het is gewoon het eerste wat er in je opkomt, beetje 

paniekerig,, en dan ja. Toevallig ging het dan goed. 

Intuïtiee kan dus bij moeders in belangrijke mate het handelen bepalen. 
Eenn belangrijk punt bij het inwrijven met een mentholhoudend middel is het warm houden 

vann het kind. 

Voorr verkoudheid doe ik zelf thuis eh, met Vicks en warm kleden. Dat is alles. 

Naa het smeren doen de moeders hun kind als vanzelfsprekend in een warm bed of kleden hun 
kindd warm aan waardoor het lichaam warm blijf t en het kind snel geneest. 

Ditt komt ook tot uiting in het volgende citaat: 

Toenn heb ik gewoon flanellen doeken genomen en heb ik haar eerst helemaal ingesmeerd met 

Vickss of Tjing Tjau balsem watje hebt en dan helemaal ingepeperd met nootmuskaat en waar het 

ingesmeerdd was met nootmuskaat en dan in flanellen doeken gewikkeld en dan naar bed toe dat 

werktt ook goed. 

Dee moeder smeert de ingrediënten na elkaar op de huid. De achterliggende overweging hierbij 
iss dat de moeder het lichaam van het kind insmeert met een mengsel en extra aankleedt 
omdatt het goed werkt bij verkoudheid. 

Dee volgende moeder combineert in bed stoppen met het geven van zetpillen: 

m:: En we doen dat bij als ze koorts heeft, doen we echt ehm, washandje moet ze niet in haar 

buurtt hebben iets kouds. Maar eigenlijk bloot aankleden. Ja. En maar zweten. We hebben 

laatstt dat ze koorts heeft gehad, was ook haar hele bed kliedernat. Helemaal nat. Nou dat 

komtt door die zetpillen dan en warm toedekken. En dan is de koorts echt zo over. Ze 

zeggenn van als je zweet, dat is een teken van langzaam verdwijnende koorts. En bij haar is 

datt echt zo. 

o:: Je zegt van nou, ik kleed haar niet dik aan, maar wel onder de dekens. 

m:: Ja ja, flink zweten. Dan zweet ze goed en dan en dan is ze eigenlijk als heel snel weer 

beter. . 
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OmOm de temperatuur van het kind te laten dalen geeft de moeder een zetpil. Daarnaast dekt zij het 
kindd warm toe zodat de temperatuur stijgt, waardoor het kind gaat zweten. Zweten is volgens de 
moederss een teken van een langzaam verdwijnende koorts. 

Eenn moeder vertelt als haar zoon last heeft van jeukende pukkeltjes van waterpokken: 

Eerstt doe ik de olie ja en dan eh gewoon de mentholpoeder erop... Ja want dat helpt wel. 

Voorr deze moeder is het verminderen van jeuk vanzelfsprekend gekoppeld aan het 
gecombineerdd smeren met olie en mentholpoeder. 

Inn een aantal gevallen wordt bij waterpokken door de moeders de mentholpoeder 
afgewisseldd met olie: 

Overdagg deed ik gewoon de olie en 's avonds dan ... want dan vroeg ik aan de kinderen jeukt het 

off  niet als het jeukt als het ging jeuken dan ging ik geen mentholpoeder zetten. 

[[ 1 

Jaa en als het een klein beetje begint te jeuken dan eh zet ik die poeder dat is een beetje koel voor 

diee kinderen bij die waterpokken dan. 

Dee moeder laat de keuze van het op te brengen middel afhangen van de signalen zoals door 
hethet kind aangegeven. 

Weerr een andere moeder smeert bij de bof een mentholhoudend smeersel en blauw: 

m:: Als men bof krijgt zet men Vicks weet je Vicks en blauw... dan nemen ze een zakdoek dan 

wordtt het zo gedaan. Want dan krijgen ze heel groot he, nemen ze gewoon het... niet 

vann die kleine zetten.... van die grote en dan binden ze het... vast hierboven zodat het geen 

lucht t 

o:: hm 

m:: goed warm houden 

o:: en waarom die blauw dan waar het mee vermengd wordt. 

m:: weet ik echt niet Want men gebruikt blauw als men bof oploopt in Suriname. 

Ditt is een traditionele behandeling van de bof, waarbij de eerder beschreven handelingen 
smerenn met Vicks en smeren met blauwsel worden gecombineerd. 

Eenn andere combinatie van handelen is het gebruiken van ijsklontjes op een zere plek 
enn het kind laten slapen: 

m:: Tand door zijn lip, kapot ja, door het speelgoed 

o:: Oh, moest hij gehecht worden? 

m:: Nee, beter, vanzelf, vanzelf beter. 

o:: Oh, dus hij viel daar, en toen heb je hem opgepakt? hoe is dat gegaan? 

m:: Nou, ik ging met hem naar huis, en een beetje ijsklontjes gegeven 

o:: Op zijn lip? 

m:: Ja, helemaal kapot, geopend zo, eigenlijk 

o:: Hmm. en je zegt, nou ijsklontjes erop, en toen? 

m:: En dan slapen he, dan wordt het vanzelf beter. 

134 4 



66 Handelen 

Eenn gecombineerd handelen van de moeders bij een gezondheidsprobleem geeft een voor hen op 
vaakk eenvoudige wijze een gewenst resultaat. 

Inn het handelen bij waterpokken door een Surinaams-Hindoestaanse moeder komt een 
combinatiee van twee verschillende vormen van handeling naar voren: omdat de moeder niet weet 
watt het is, wordt de het westers-professionele netwerk geraadpleegd, waarbij ze een westers 
geneesmiddel,, namelijk mentholpoeder meekrijgt. De diagnose van de huisarts, waterpokken, is 
echterr ook aanleiding voor een traditionele behandeling, die de moeder thuis in combinatie met 
hett geneesmiddel toepast. 

Bijj  ons is het als ze waterpokken hebben en mazelen moet je het huis niet uitgaan... en dan mag je 

ookk geen vlees en zo koken. Ja, mijn moeder die zegt mazelen en waterpokken dat is dat hoort bij 

onss geloof., dat er ik weet het niet... ehm als ze zulke dingen krijgt dan moet je geen vlees en zo 

maken.... dan moetje echt je hele huis., moetje schoon houden en dan gaat het veel eerder over. 

Mett een combinatie van thuis houden, voeding aanpassen en het huis schoonhouden wordt er 
vann uit gegaan dat kinderziektes echt eerder overgaan. 

Zoalss aangegeven is dit een illustratie van de grote verscheidenheid aan combinaties van 
handelingenn die ik in mijn interviews aantrof. De overwegingen betreffen hierbij echter vaak 
eenvoudigwegg een optelsom van de overwegingen zoals beschreven bij de individuele 
handelingen. . 

Indirect ee maatregelen 

Onderr indirecte maatregelen versta ik handelen waarbij niet het kind zelf, maar de omgeving van 
hett kind wordt beïnvloed. Typerende handelingen waarin de moeders de omgeving van het kind 
beïnvloedenn zijn a) het kind thuis houden en b) het huis schoon maken. Hiernaast kunnen 
c)) bepaalde dagelijkse handelingen niet worden uitgevoerd. 

a)a) Thuis houden 

Hett thuishouden van het kind is een belangrijke vorm van handelen wanneer het kind ziek is. De 
moederr gaan er van uit dat het zieker kan worden of blijven wanneer je naar buiten gaat. 

Hett ziek zijn van het kind heeft invloed op de dagelijkse bezigheden van de moeder. Als de 
moederr vindt dat het kind niet echt ziek is gaan de dagelijkse bezigheden van de moeder gewoon 
door.. Bij een groot aantal van de situaties waarin het kind echt ziek is wordt het kind 
thuisgehoudenn en wordt het dagelijks programma van moeder en kind(eren) aangepast. Een 
moederr vertelt wanneer haar zoon koorts heeft: 

m:: En ik denk., zou hij niet te vroeg naar buiten gaan, maar volgens mij doe ik dat niet. 

Ongeveerr dan toch., bijvoorbeeld gisteren zijn we de hele dag binnen geweest. Dus 

eigenlijkk vandaag ... heb ik ook... ik ben vanmorgen gauw even zelf boodschappen gaan 

doen,, toen M. nog thuis was. Dus... ja, hij is vandaag weer niet goed., nu twee dagen weer 

niett en dan wordt hij dus toch ziek. Dus dat is ook niet... want als ik naar buiten was 

gegaann gisteren, had ik gedacht dat het wel daarna was gekomen. 
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o:: Datje toch te vroeg naar buiten bent gegaan. 

m:: Ja., maar., ik ... volgens mij doe ik dat ... ik weet het niet .. ik doe dat volgens mij niet. 

Zodraa hij koorts heeft houdt ik hem echt de dag daarna binnen. Dus ik denk dat hij gewoon 

eenn beetje kwakkelig is. 

Bijj  verkoudheid zegt een moeder: 

niett naar buiten, en week zo, blijf ik maar thuis en dan gaat het over. Maar ik heb een keer 

geprobeerdd toen was het al bijna over en ben ik naar buiten gegaan. Hij bleef toen een maand ziek. 

Moederss experimenteren dus, en passen resultaten van deze experimenten toe in volgende 
situaties.. Dit is te karakteriseren als omgaan met gezondheidsproblemen op basis van een 
autodidactischh leerproces. Toch blijkt verkoudheid over het algemeen geen reden voor de 
moederss om thuis te blijven. Een moeder laat haar verkouden kind gewoon naar zwemles gaan: 

Volgenss mij is het ook gewoon zo als hij eenmaal verkouden is, dan helpt ook binnen blijven niet. 

Koortss is echter een ander verhaal. Dan blijven de moeders meestal muis: 

Hijj  kan nog zo verkouden zijn maar dan ga ik gewoon naar buiten maar als hij koorts heeft dan niet. 

Alss we dan wat moeten dan houdt het op. 

Dee ziekte van het kind is dus van invloed op de dagelijkse gang van zaken. Indien noodzakelijk 
wordtt het programma aangepast. Over de duur van het binnenblijven vertelt een moeder: 

Alss hij koorts heeft dan houd ik hem binnen, en dan de dag daarna ook nog. Ja en meer niet. 

Hett handelen is hier onafhankelijk van de ziekte waar de koorts een symptoom van is. Het 
handelenn is dus niet ziekte-specifiek, maar meer aanwijzing-gericht. 
Inn het geval van kinderziekten maakt het thuishouden onderdeel uit van het hele ritueel 
daaromtrent: : 

Bijj  ons is het als ze waterpokken hebben en mazelen moetje het huis niet uitgaan... 

Ookk dit is onderdeel van een meeromvattend ritueel zoals ik bij 'combinaties van handelingen' 
reedss beschreef. 

Bijnaa alle moeders houden hun kind bij ziekte thuis. De achterliggende overwegingen 
waaromm een moeder haar kind thuis houdt zijn besmetting van anderen of een andere ziekte 
err bovenop kunnen krijgen doordat het kind extra vatbaar is. Koorts is iets waar moeders 
lieverr niet mee naar buiten gaan, tenzij de dokter hen hiertoe overhaalt. 

b)b) Huis schoonmaken 

Hett huis schoonmaken, gerelateerd aan ziekte is iets wat ik bij een aantal moeders aantrof. 
Overr 'hoe' schoon het huis moet zijn hebben de moeders specifieke ideeën: 
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Jaa het is zo... dus bij voorbeeld als we mazelen en of waterpokken ofzo krijgen dan moet heel het 
huiss schoongemaakt worden, heel netjes bijvoorbeeld truien [netjes op stapeltjes] enzo, alles 
netjes.... en eh, geen vlees enzo, geen ei, dat soort dingen niet. 
Ookk niet vis vegetarisch, helemaal vegetarisch een paar dagen. Zodat alles schoon blijft , en ook 
niett eh, teveel vettig koken. 

Alless moet schoon zijn, ja. En iedereen op tijd douchen enzo, dat... alles moet schoon zijn. Niet 
de,, niet heel veel was in... dingen enzo. Dus, heel het huis moet gewoon... 

Eenn moeder vertelt over de redenen van haar handelen: 

Ja,, zo zeggen ze ja... ik weet niet. Ja, kijk onze ouders deden dat, en dat doen wij ook, van hun 
alles,.... als ze zeggen je moet het zo doen gaan we dat doen. 
Hett heeft wel iets met God te maken datje alles netjes houdt, en dat het sneller geneest enzo... 

Alss je het niet doet dan houdt het gewoon weken. 

Dezee moeder geeft de relatie van haar handelen met het geloof aan. Wanneer in deze gezinnen 
kinderziektenn optreden moeten zij het huis schoonhouden. 

Hett schoonmaken van het huis staat in deze traditionele aanpak niet op zichzelf, maar wordt 
gecombineerdd met het niet eten van vlees en vis (zoals onder voeding aanpassen is beschreven), 
enn is daarmee onderdeel van het meeromvattend Surinaams-Hindoestaanse ritueel bij 
kinderziekten. . 

c)c) Dagelijkse handelingen niet uitvoeren 

Hett niet uitvoeren van dagelijkse handelingen betreft hier handelingen die een moeder als 
alternatieff  uitvoert, zoals het kind op de bank te slapen leggen in plaats van in bed, het bad 
overslaann en in plaats daarvan deppen met een washandje. 

Eenn moeder zegt haar kind met koorts niet in het bad te doen. Zij wast het kind dan met 
eenn washandje omdat ze bang is dat hij er bovenop nog meer kouvat: 

Toenn heb ik het bad overgeslagen, want [....] bij koorts sla ik het bad over [ ] bij koorts doe ik 
haarr niet snel in bad 

Eenn overweging waarin een moeder duidelijk aangeeft waarom zij haar kind niet baadt bij koorts 
is: : 

Ja,, weinig weerstand he. Tenminste dat eh... Dat vind ik eng. Want dan gaat gewoon veel verder 
enn dan koelt hij te veel af. En als je met koorts te veel afkoelt, kan je natuurlijk nog een 
longontstekingg krijgen. En dat moetje natuurlijk wel zien te voorkomen. 

Moederss baden hun kind juist niet bij koorts omdat zij bang zijn dat hun kind door het baden 
nogg zieker wordt De overweging hierachter is dat doordat het kind koorts heeft vatbaar is om er 
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ietss bovenop te krijgen. Hierachter schuilt de reden dat het kind door baden ineens te snel afkoelt 
enn daardoor zou kunnen kouvatten. Door het kind te baden met een nat washandje koelt het 
lichaamm niet ineens teveel af. 

Opvallendd is dat het baden van het kind in een verkouden toestand vaak wordt 
gestimuleerdd door de moeders. Dit in tegenstelling tot andere gezondheidsproblemen waar 
moederss vaak toch wat huiverig zijn om het kind te baden. Op de vraag wat de moeder bij koorts 
doett antwoordt zij: 

m:: Niks 

o:: thermometer j e, of voel j e gewoon.. 

m:: nou ik heb zo'n ding wat je op je voorhoofd plakt en dat is niet op de graad nauwkeurig 

natuurlijk,, maar je ziet best wel, zeg maar per half, als hij dan groen, of nee bruin wordt, 

dann is het een halve, en als hij helemaal is dan is hij blauw, nou en als ik dan merk dat hij 

koortss heeft, dan maak ik een bedje voor hem op de bank en dan zet ik een videoband 

op,, en ja een kind kan gewoon best koorts hebben, dat heb ik gewoon ...ja.. 

Zijj  houdt haar kind dan thuis. 

Hett meest voorkomende niet uitvoeren van dagelijkse handelingen trof ik aan bij het verschijnsel 
koortss waar de moeders hun kinderen niet baden, het kind op de bank leggen, en bij voorkeur 
thuishouden. . 

Hett  handelen en de overwegingen daarbij , gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Inn het volgende schema wordt het bovenbeschreven handelen van de moeders per specifiek 
gezondheidsprobleemm schematisch weergegeven, en welke overwegingen zij hierbij laten 
gelden.. Aangegeven is of het handelen uit- dan wel inwendig is, of geen van beide; in het 
laatstee geval betreft het niets doen en indirecte maatregelen. 

Schemaa 6.2 Handelen en overwegingen per  gezondheidsprobleem 

Probleemm 1 Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Overwegingen n 

Verkoudheid d N N 
U U 

Nietss doen Alleenn als het echt erg is. 
Insmerenn of masseren met 
mentholhoudendee smeersels 
(Dampo,, Minyak telon, Vicks, 
Luuf,, Shiling oil, alle al of niet 
gemengdd met olie, 
nootmuskaatt of 'Hinge') 

Hett blokkerende slijm losmaken, vrij 
latenn komen. 
Keuzee en samenstelling afhankelijk 
vann leeftijd. 
Plaats,, tijdstip en duur van opbrengen 
belangrijkk voor werking. 
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Probleem m 

Verkoudheid d 

Hoesten n 

Keelpijn n 

Astma a 

Griep p 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 
U U 

U U 
u u 
u u 

I I 

I I 
I I 
I I 

I I 
u, , 
I I 
I, , 
N N 
u, , 
N N 

N N 

N N 
N N 
N N 

I I 

I I 

I I 

U U 
U U 

I I 

Latenn stomen; eventueel met 
menthol. . 
Extraa veel in het bad. 
Uii  naast het bed. 
All  of niet zelfgemaakte 
zoutoplossingg neussprav. 
Appelsapp of karnemelk in 
plaatss van melk of 
yoghurtdrank. . 
II  extra fruit (vitamine C). 
Vickss met honing 
Nysikindd (homeopathisch) 

Kamillethee. . 
Insmerenn met Vicks en 
Sinasprilletje. . 
Vickss smeren en warm kleden. 

Insmerenn met Vicks of Tjing 
Tjauu balsem + insmeren met 
nootmuskaatt + in flanellen 
doekenn wikkelen + naar bed 
toe. . 
Thuiss houden. 

Niett thuis houden. 
Nietss doen 
Nietss doen. 

Mengsell  van honing, geraspte 
gemberr en koude melk. 
Hoestdrankk geven. Kan 
restmedicijnn zijn. 
Melkk met een beetje Vicks 
erin. . 
Stomenn in de badkamer. 
Stomenn met warm water met 
Vicks. . 
Nysikindd (homeopathisch) 

Overwegingen n 

Dann stoomt het een beetje los. 

Hett kind geeft aan dat het dit wil. 
Dann komt het goed los. 
Dann komt het slijm er uit. 

Extraa slijmvorming tegengaan. 

Ergerr worden voorkomen. 
(geen) ) 
Hett helpt. Het is minder schadelijk 
dann gewone medicijnen. 
Datt is goed voor je. 
Hett kind is erg verkouden. 

Datt is alles. 

Datt werkt goed. 

Dann gaat het over; te vroeg naar 
buitenn het verlengt probleem. 
Binnenn blijven helpt niet. 
Hett gaat vanzelf wel weer weg 
Alleenn als het kind de hele dag door 
hoest. . 
Hett helpt tegen hoest, gember breekt 
slijmm af. 
Stoppenn van de hoest, losmaken van 
slijm,, siroop is verzachtend. 
Hett is heel goed om te drinken. 

Kindd krijgt weer lucht. 
Slijmm komt los, kind krijgt weer 
lucht. . 
(seen) ) 
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Probleemm Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Koorts s 

Overwegingen n 

N N 

U U 

U U 

u u 

Nietss doen. 
Oliee opbrengen. 

jj  Het bij verkoudheid laten doormaken. 
ii  Geeft een lekker gevoel. Hoofdpijn 
ii  vermindert. 

Badenn in lauw water. Doorr afkoelen zakt de koorts. 
Natt washandje op voorhoofd, i Afkoelen. 

Selassii  drinken 
Afkoelen,, als dat niet 
voldoendee helpt zetpil geven. 

(geen) ) 
Koortss remmen, eerst zonder 

jj  medicijnen proberen. 
Paracetamoll  zetpillen, 
Kinderparacetamoll  of 
Sinasprill  geven. 

Koortss remmen. 

Bloott aankleden + warm 
toedekken n 

Doorr zweten verdwijnt de koorts. 
Kindd is snel weer beter. 

Thuiss houden. 1 dag extra. Verderr ziek worden voorkomen. 
Niett baden Weerstandd is minder, verder ziek 

wordenn voorkomen 
Stuip p 

Dee bof 

Paracetamoll  zetpil en koelen 
mett natte washandjes. 

Temperatuurr moet snel naar beneden. 

U U Smerenn met mentholhoudende 
balsemm (Tijgerbalsem). 

Hett helpt tegen de pijn. 

Zevenn keer blauw smeren met 
eenn koperen munt. 

Dann gaat het vanzelf weg. 

UU smeren met combinatie van 
Vickss en blauw. 

Zoo doet men dat in Suriname. 

Waterpokken n !U, , 

U U 

Mentholpoederr opbrengen, 
verderr afwachten 
Inpoederenn met 
mentholpoeder.. Kan 
restmedicijnn zijn. 

U U Smerenn met olie. 

U U Smerenn met 'Ghee-boter'. 
U U Oliee en mentholpoeder. Dit 

kann tegelijk of afwisselend. 

Symptoomm (jeuk) tegengaan, krabben 
voorkomen. . 
Verkoelingg geven, jeuk tegengaan, 
krabbenn voorkomen. 

Jeukk voorkomen als blaasjes 
opengaan. . 
Jeukk tegengaan, krabben voorkomen. 
Datt helpt wel. Afwisseling afhankelijk 
vann aanwijzingen van het kind. 

Mentholpoeder,, zie tekst + 
geenn vlees eten + huis 
schoonhouden. . 

Combinatiee van westerse en 
traditioneell  handelen. 

Kinderziekten n 
algemeenn (m.n. 
mazelen, , 
waterpokken) ) 

Geenn vlees eten + huis 
schoonhouden,, kind 
thuishouden. . 

Dann gaat het sneller over (religie). 
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Probleem m 

Eczeem m 

Blauww oog / 
blauwee plek 
Bultt na vallen / 
stoten n 

Muggenbult t 

Openn wondjes 

Diepee snijwond 
Tandd door de lip 

Blaasjess in de 
mond d 
Oorontsteking g 

O-benen n 

Slechtee stand van 
dee voet 
Algemene e 
slapheid d 
Slechtee eetlust 

Buikkrampjes s 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 
U U 

u u 

u u 

u u 

u u 

u u 
u u 
u u 
u u 

u u 
u u 
u u 
u u 
u, , 
N N 
u u 

I I 
I I 

N N 

u u 

u u 

I I 

I I 

I I 

I I 

Vett smeren + olie in het bad; 
teerzalff  als het erger wordt. 
Vett smeren; wachten met 
toepassenn van door arts 
voorgeschrevenn zalf. 
Warmee rijst met olie erop. 

Vickss erop 

Koudd washandje met ijs op 
hett hoofd + wrijven. 
Wrijvenn met het haar. 
Masseren. . 
Insmerenn met olie. 
Deppenn met azijn. 

Azaron. . 
Insmerenn met olie. 
Zinkzalff  erop. 
Zalff  erop. 
IJsklontjee erop + gaan slapen. 

Latenn sabbelen op nat 
washandje. . 
Warmee olie in het oor 
Eerderr voorgeschreven 
oordruppelss geven. 
Afwachten. . 
Masseren. . 

Masserenn met of zonder olie. 

Bijvoedenn (lang doorgaan met 
papp geven). 
I:: Sinatran (vitamine-C drank) 

Moedermelkk met Hinge en 
zwartt zout. 
Venkelwater. . 

Overwegingen n 

Uitdrogenn voorkomen; erger worden 
tegengaan. . 
Ruwee huid tegengaan; agressieve zalf 
zoo min mogelijk gebruiken. 

Zwellingg tegengaan, de spanning op 
dee bult vermindert. 
Geen n 

Zwellingg tegengaan, misselijk worden 
tegengaan. . 
Zwellingg verminderen. 
Bloedsomloopp stimuleren. 
Dann gaat het sneller over. 
Goedkoop,, stinkt lekker, prikt lekker 
enn het is gauw weg. 
Tegenn de jeuk. 
Dann gaat het sneller over. 
Dann droogt het en trekt het dicht. 
Dann gaat het over. 
Dann wordt het vanzelf beter. 

Datt voelt lekker aan. 

Hett helpt. 
(geen) ) 

Mett de dag was het kind al beter. 
Benenn worden recht. Goede 
uitvoeringg is belangrijk. 
Benenn wordt sterker. 

Hett kind laten aansterken. 

Dann krijgen ze wel honger. Na 
verloopp van tijd werkt dit echter niet 
meer. . 
Hett verlicht de pijn. 

Hett verlicht de pijn. 
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Probleemm Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Overwegingen n 

Diarree e I I 

N N 

Obstipatie e 

Allergiee voor 
specifieke e 
poedermelk k 
Hett boze oog 

Verzwaktt na 
ziekte e 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Droogg voedsel, geraspte appel, j Vochtverlies minimaliseren, 
'.'. ontlasting vaster maken. 

Veell  laten drinken Vochtt aanvullen. 
Venkelthee e (geen) ) 
Nietss doen 

Koffiee drinken. 

Anderss wordt het middel erger dan de 
kwaal.. Het gaat vanzelf over. 
Hett is een laxerend middel, de koffie 
"lostt het op". 

Banaantjee met een beetje 
sinaasappelsapp prakken met 
liga. . 

Banaann stopt, sinaasappel laxeert en 
datt werkt weer tegen of zoiets. Moeder 
weett het niet precies maar het 
werkt. . 

Eenn stukje zeep in de billen. I Dat wordt het zacht van binnen. 
Venkelthee. . Ig_eenl l 
Alternatievee poedermelk. Dann geeft het kind niet meer over. 

Badenn in blauw, eventueel met 
citroensapp en/of koper 
(stuiver)) in het bad + 
eventueell  vijf slokjes water 
inslikken. . 

Belemmeringg gezondheid 
weggenomen,, het boze oog 
verdreven,, kinderen worden sneller 
beter.. Koper: dan wordt alles 
verbroken. . 
Zeepp verhindert de werking van 
blauw. . 

Extraa multivitaminen (AD en 
ijzer). . 

Bijvoeden:: vitamines zijn 
'afgebroken'' en moeten weer worden 
'opgebouwd'.. Het werkt ook bij de 
moederr zelf. 

Geenn eten of drinken 
opdringen. . 

Anderss gaan ze overgeven. 

Uitt dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de moeders voor een zelfde 
gezondheidsprobleemm naar eigen inzicht verschillende behandelingen toepassen. Een aantal 
specifiekee opmerkingen: 

Bijj  verkoudheid putten de moeders uit een groot scala aan behandelopties, variërend van 
nietss doen tot insmeren met verschillende middelen, de neus sprayen of appelsap in plaats van 
melkk geven. Belangrijke overweging is steeds het losmaken van slijm. Bij koorts vond ik een 
vergelijkbaree diversiteit aan soms tegenstrijdig handelen. 

Dee kinderziekten, en vooral waterpokken laten enerzijds met name symptoombestrijding 
zien,, en hebben anderzijds bij Surinaams-Hindoestaanse moeders een religieuze behandelwijze. 

Koorts,, wat in erge mate stuip kan veroorzaken hangt voor Surinaams-Hindoestaanse 
moederss samen met boze geesten. De handelwijze is echter steeds gericht op het omlaag brengen 
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vann de koorts, door afkoelen en/of het geven van een koortsverlagend middel. 
Tenslottee valt in dit schema op dat sommige middelen bij uiteenlopende kwalen worden 

toegepast,, zoals venkelthee zowel bij diarree als voor obstipatie wordt toegepast. 
Dee moeders overwegen steeds welk handelen in de gegeven situatie het beste is, en 

kunnen,, als een behandeling niet werkt, een alternatief kiezen. Bij de verschillende vormen van 
handelenn passen verschillende soorten overwegingen. De overwegingen bij het inwendig 
handelenn betreffen vooral het wegnemen van oorzaken. Veel uitwendig handelen is gericht op 
symptoombestrijding;; hierbij willen de moeders primair het ongerief van de kinderen 
verminderenn of wegnemen, of de duur ervan bekorten. Met name bij het handelen zoals het 
ietss op het lichaam dragen of het huis schoonmaken speelt in de overwegingen traditie een 
belangrijkee rol. De moeders gebruiken in hun overwegingen tijdens het bepalen van de te 
volgenn behandeling de kennis zoals die uit verschillende bronnen is of wordt aangereikt. 

Preventie e 

Hett handelen van de moeders met betrekking ter voorkoming van ziekten bij hun kinderen is 
divers.. Deze vormen van handelen zijn deels een gevolg van het voorkómen van herhaling van 
eerderr voorgekomenn gezondheidsproblemen. 

Dee vond bij preventie deels dezelfde vormen van handelen als bij gezondheidsproblemen: a) 
uitwendigg handelen, b) inwendig handelen. Ook laten moeders hun kinderen iets op het lichaam 
dragenn (c). Tenslotte zijn er nog enige andere handelingen waarmee moeders een 
gezondheidsprobleemm proberen te voorkomen: omgevingsfactoren beïnvloeden (d) en een 
gezondee leefstijl toepassen (e). 

a)a) Uitwendig handelen 

Uitwendigg preventief handelen uit zich in i. smeren met honing, ii. Ghing/Hinge in het haar, 
iii .. blauwe stip op de huid, iv. baden in blauw en v. masseren. Tenslotte maken moeders in 
bepaaldee gevallen ook het hoofd nat (vi). 

i.i. Smeren met honing 
Uitt hygiënisch oogpunt wordt door de Surinaams-Hindoestaanse moeders honing gebruikt. 
Honingg wordt door het merendeel van deze groep moeders gebruikt bij de baby's. Een moeder 
vertelt: : 

Bijj  ons Hindoestaanse mensen, en Javaanse mensen gebruiken het ook is gewoon een gewoonte 
vann ons kinderen in het blauw te baden. Maar ook, voordat ze gaan baden wordt hun lichaam 
helemaall  gemasseerd en we maken hun mond met honing schoon, weet je met honing schoon. 

Mett een doekje om de vinger, alles schoonmaken. 

Dee overweging van de moeder is: 

Zoo doen wij het.... ! 

143 3 



66 Handelen 

Ja,, ... wij wassen onze mond dus, honing ook kinderen. Ja, we doen met honing. Maakt een beetje 
lekkerr schoon ook he! Voor kind, baby is het heel goed , honing te gebruiken. Gewoon elke 
ochtendd een beetje honing in een, met een doekje... en alles van binnen schoonmaken, de hele 
mond. . 

Hett met honing schoonmaken van de mond van de baby is een traditioneel Hindoestaans 
gebruik,, wat het merendeel van deze moeders toepast. 

ii.ii.  Ghing/Hinge in het haar 
Ghing,, ook wel Hinge genaamd, wordt zoals eerder beschreven door Surinaams-
Hindoestaansee moeders gebruikt bij verkoudheid en buikkrampjes. Het is een compact 
mengsell  waar je een klein stukje af kunt halen. Dit kun je vermengen met olie tot het zacht 
wordt.. Vervolgens kun je het in het haar plakken en droogt het op. Na verloop van tijd 
verdwijntt het weer uit het haar. 

m:: Ja, zoals ze zeiden, je voor boze oog en zo wat. Ghing voor de kinderen. Ben ik een beetje 
gaann halen, een heel klein beetje. Het ging ook zo stinken. En ze kunnen gaan slapen ook 
uhh dus, ja niet meer gaan dromen, of zo. Naar buiten werkt het ook. Als je ergens vandaan 
komtt of zo. Dus van die persoon. Dan zeggen ze van uh ja dat is ook goed. Dan kunnen er 
geenn geesten of zo bij mij komen of zo, laat maar zeggen. 

o:: Dat, dat Ghing plakte je dan gewoon aan zijn haar? 
m:: aan zijn haar ja. 

Hett middel blijf t vier tot vij f maanden in het haar zitten, ter bescherming van de baby's tegen 
bozee geesten. 

Ui.Ui. Blauwe stip op de huid 
Dee volgende Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt over een blauwe stip op het voorhoofd 
vann haar kind: 

Alss die, toen die ook nog iets kleiner was ging ik altijd een blauwe stipje hier zetten. (Ja). Dat had 
ookk één of andere betekenis die ik niet ken... maar ik vond het gewoon mooi (lacht)! 

Laterr in het gesprek legt de moeder het verband met het boze oog: 

Nee,, maar...ze zeggen van eh... als eh, als ze zeggen van "O, wat heb je een mooie baby enzo..." 
dann kan een baby ziek worden. 

Zijj  noemt dan baden in blauw en het aanbrengen van een blauwe stip als preventief middel tegen 
hett boze oog, echten 

... maar ik geloof het niet zo sterk. 

[[  ] 
Ja,, ik doe het toch (lacht). Ja, gewoon uit, met een traditie ofzo, laat ik maar zeggen! 
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Surinaams-Hindoestaansee moeders geven deze stip ook wel achter het oor, zodat het niet zo 
opvalt. . 

Maarr daarom zei ik vanmorgen wel dat, heb ik gedaan, de meisjes zijn nou op de peuterschool, 

hett zijn tweelingen, en het zijn de enige tweelingen daar op school, en dan komt iedereen, en dan 

krijgenn ze zoveel aandacht, en, m'n man zei, en dan komt iedereen, van ze aanraken, en dan dit en 

dann dat, en dan.. 

Ditt is dus ook ter voorkoming van het boze oog 

iv.iv. Baden in blauw 
Surinaams-Hindoestaansee moeders voegen in het merendeel van de gevallen preventief Reckitt 
blauww aan het badwater van hun kind toe om hen te beschermen tegen het boze oog. Zoals eerder 
beschreven,, kan het 'boze oog' een kind ziek maken. Een moeder vertelt: 

Dee geef maar een voorbeeld, we gaan naar een feestje, en veel mensen zien, kijken naar haar en zo, 

dann zeggen de families meteen al, als je naar huis toe gaat, baadt ze dan in blauw dan gebeurt er 

niks. . 

Wanneerr een moeder na situaties waar meerdere mensen aanwezig zijn eenmaal thuis haar kind 
baadtt in blauw zal het niet ziek worden. Een andere moeder vertelt: 

Ja.... ze vroegen me over het in bad doen, ik zeg van eh... ja, iedere dag blauw erbij en zo, zij: ja. 

Enn ik zag het ook bij mijn familie als zij kleintjes hadden, iedereen deed eh blauw in hun badje. 

Duss ach ja, waarom ik niet? 

Nee,, maar... ze zeggen van eh... als eh, als ze zeggen van "O, wat heb je een mooie baby en zo..." 

dann kan een baby ziek worden, maar als je met eh... blauw in zijn badje goed baadt, dan eh... 

wordtt 'ie niet ziek. 

Opp de vraag of de moeder weet waarom zij dit doet antwoordt zij: 

Ja,, maar ik geloof het niet zo sterk. Maar, ik doe het toch (lacht). Ja, gewoon uit, met een traditie 

off  zo, laat ik maar zeggen! 

Naa de periode waarbij de baby's preventief in blauw worden gebaad, wordt het baden in blauw 
alleenn nog maar gebruikt wanneer het kind is ziek geworden van het boze oog. Dit is reeds eerder 
geïllustreerd. . 

Bijj  het merendeel van de Surinaams-Hindoestaanse moeders is het ritueel van baden in 
blauww nog wel aanwezig, ze doen dat dan bij de pasgeboren kinderen tot zij een aantal maanden 
oudd zijn, maar de moeders weten eigenlijk niet meer waarom zij het doen: 

Ja,, want... ja, kijk van dat ding, van die blauw... ik doe het eigenlijk, maar echt precies de reden 

ervan,, ja dat ken ik. Ja, ze zeggen boze ogen, maar ja, ik geloof niet in boze ogen. En nou moetje 

datt ding in stromend water gooien, waarom dat weet ik ook niet maar ik doe het... 

Vaakk is ook hierbij de sociale druk sterk aanwezig: 
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Maarr als het aan mij lag, was ik niet bij mijn schoonmoeder was of bij mijn moeder, ik zou hem 
gewoonn in dat badje stoppen en eruit halen. Niks blauw water of zo, hoor. 

Badenn in blauw lijk t een belangrijk traditioneel Surinaams-Hindoestaans preventief handelen 
tee zijn ter voorkoming van het boze oog. Als het kind toch ziek is, passen de moeders 
dezelfdee behandeling toe. 

v.. Masseren 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeders masseren hun kinderen als ze klein zijn, meestal tot 
eenjaar. . 

Wijj  masseren onze kinderen he, voordat ze in het bad gaan. 

Jaa we masseren baby's tot een jaar tot ze kunnen lopen he. 

Eenn moeder beschrijft in het volgende citaat uitvoerig hoe zij haar kind voor het in het bad 
doenn masseert: 

o:: En wat masseer je dan... de beentjes? 
m:: Hele lichaam. 
o:: Echt overal, je wrijft hem echt over zijn hele lichaam. 
m:: Ja, hele lichaam, hoofd, alles. Hoofd masseren we om het rond te krijgen. 
o:: Om het rond te krijgen? (Ja). Ja, ja... En zijn er nog bepaalde manieren voor, ik bedoel, ik 

zegg maar wat als je, een andere, zijn er bepaalde richtingen dat je alleen in mag wrijven, of 
zegg je van nou... dat maakt niet uit. 

m:: Nee, alles. We masseren alles. 

Dee overweging van de moeder hiervoor is: 

Waaromm wij masseren., baby's., het is heel goed, en dan, als ze klaar zijn geven we pap, ze slapen 
zoo lekker! Ze hebben er helemaal geen probleem mee als je ze masseert. Ze voelen zich lekkerder. 

enn als je het niet doet he, merk je dat kinderen vaker huilen. 

Verderr vertelt zij dat masseren het lichaam een mooie vorm geeft: 

m:: Ja, het hele lichaam, hoofd, alles. Hoofd masseren we om het rond te krijgen. We beginnen 
eerstt met het gezicht, hier ... mooie vorm geven, de oortjes mooie vorm geven... gezicht 
wrijven.. Voordat je met het hoofd begint moet je dit doen, dan gaat dit een beetje plat 
worden.. En ronddraaien, masseren, wordt het rond. Want het is ook nog een beetje zacht 
he!!  Dan beginnen we bij het lichaam, handen. Pakje zijn handen, masseren wij hem mooi. 
Beginnenn we bij de borst, tot naar beneden brengen masseren we.. 

o:: Dus naar beneden, het is niet zo datje zó mag wrijven. 
m:: Nee, van boven naar beneden brengen. En dan beginnen we, pakken we gelijk de benen. 
o:: Dus je zegt van ik wrijf zó, en daarna... 
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m:: Pakken we de benen. 
o:: Ook van boven naar beneden hè? 
m:: Ja. En heel goed masseren. En dan draaien we op rug. Dan masseren we de rug. We gaan 

bovenn naar beneden, pakken we weer de benen, van achteren kant. 
o:: Dus ook van, alles van boven naar beneden... 
m:: Ja, alles van boven naar beneden. 

Zijj  aan waarom zij denkt dat de genoemde richting en volgorde van het masseren van belang 
zijn: : 

Dee denk dat, het bloed te stimuleren. 

Eenn andere moeder zegt: 

Masserenn gewoon, zijn voetjes, masseren, weetje zo, als hij gaat liggen bij mij ga ik zo masseren. 
Zijnn voetjes zo... maar dat is fijn hoor! 

Maarr zo een kind heeft het ook nodig, hoor. Ik denk het wel. 

Eenn andere moeder zegt over het masseren: 

o:: Daar gebruik je olie voor, of eh? 

m:: Ja wij gebruiken kokosolie, maar... ja de meeste die hier in Nederland zijn gebruiken 
babyolie.. En wij gebruiken nog steeds kokosoüe. Want als mijn schoonmoeder van 
Surinamee komt dan neemt zij mee. 

Culturelee pressie op dit handelen van de moeder vanuit het netwerk blijk t uit onderstaand citaat: 

Jaa en mijn schoonmoeder die let altijd op. Altij d op haar, ze zegt masseer je nog steeds goed? Al 
doee ik het soms niet want dan vergeet ik. Want dat doe ik 's avonds gelijk voordat ze gaat slapen 
evenn masseren gewoon met babyolie. 

Hett masseren brengt volgens de moeders het lichaam zowel in letterlijke als figuurlijke zin in 
eenn goede vorm. Hierbij is een parallel te trekken met de behandeling van O-beentjes: 
massagee maakt de ledematen sterk. 

v/.. Het hoofd nat maken 
Eenn moeder geeft aan dat zij sinds de koortsstuip van haar zoontje de thermometer nu vaker 
gebruikt.. Als hij koorts heeft dan maakt zij zijn hoofd steeds nat, waardoor de baby schrikt en de 
bozee geesten worden afgeweerd. 

Altij dd zijn hoofd natmaken steeds. (Hm). Als je 't, dan schrikt 'ie want ik deed het ook, dan 
schriktt 'ie steeds. Mijn schoonmoeder zei: ja dat hoort zo, zodat geen boze geest er in hem kan 
lopen. . 

Sindss de koortsstuip krijgt haar zoontje extra aandacht van de familie. 
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Ookk zodra hij ziek wordt, moet ik heel goed naar hem kijken en zo, opletten zodat hij niks tekort 
komt,, of dat het f= de temperatuur] hoger wordt, en... Ja, ze (de schoonmoeder) komt altijd, als 
hijj  ziek wordt... nou dan belt ze altijd, of als ik naar haar toe ga en dan vraagt ze altijd naar hem. 

Opp het eerste gezicht lijk t deze preventie-strategie op het eenvoudig voorkomen van hoge koorts, 
doorr attent te zijn op een verhoging van temperatuur. Echter, door de bovennatuurlijke verklaring 
vann de oorzaak van de stuip heeft ook deze preventie een bovennatuurlijke grondslag, wat blijkt 
uitt de extra aandacht van de familie en de specifieke overweging bij het natmaken van het hoofd. 

Hett is opvallend dat alle door mij gevonden vormen van uitwendig preventief handelen werden 
gevondenn bij Surinaams-Hindoestaanse moeders, waarbij het voorkomen van bovennatuurlijke 
invloedenn (het boze oog, boze geesten) het belangrijkste doel is. 

b)b) Inwendig handelen 

Inwendigg preventief handelen is divers en omvat i. het aanpassen van de voeding, ii . het geven 
vann 'goede' voeding, iii . extra vitamine C, iv. multivitarninen, v. homeopathische middelen, 
vi .. AD druppeltjes en fluor tabletjes, vii . koti en hertengewei met melk en viii . neusspray. 

i.i. Aanpassen van de voeding 
Voorbeeldenn hiervan zijn geen gebruik van kleurstoffen, geen suiker en geen priklimonade. 

Voorr wat betreft het gebruik van kleurstoffen, die bij kinderen tot allergische of 
gedragsreactiess kan leiden, blijk t dat niet alle moeders hier even alert op zijn en hier naar 
handelen.. Verschillende moeders zeggen hierover verschillende dingen: 

Neee .... daar let ik nooit op. 

Neee ik pak gewoon wat. Wat de kinderen lekker vinden. 

Nee,, alleen als het... goed moet zijn, ik lees meestal de datum. 

Ja,, kleurstoffen daar probeer ik wel een beetje op te letten. 

Overr het algemeen een snoepje zonder kleurstof het liefste. 

Bovenstaandee opmerkingen van de moeders variëren van bij het inkopen doen helemaal niet 
lettenn op wat er op de verpakking staat, er een beetje op letten tot het actief in de gaten houden of 
err kleurstoffen in de voedingsmiddelen zitten. 

Eenn aantal moeders koppelt het gebruik van kleurstoffen aan het actiever worden van hun 
kinderen.. Zo vertelt een moeden 

Nou,, van die kleurstoffen. Ja, dan heb ik dat ze ook van best veel energie van krijgen. 

Inn een enkel geval wordt aan het gebruik van kleurstoffen ook direct het gebruik van suiker 
aann gekoppeld: 

148 8 



66 Handelen 

'Hyperactief,, dus als ik haar dan teveel kleurstoffen, te veel suiker geef dan krijgt ze nog meer 
energie.' ' 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hett enige wat we dan niet gebruiken is echt suiker juist omdat hij zo energiek is... wat minder 
suikerr dat is het enige ook wat ik bij de hoe noem je die winkel... reformzaken koop is fruitdrank 
voorr hem... in plaats van Roosvicee. 

Dee reden waarom een moeder haar kind geen suiker geeft is: 

Jaa dan blijft hij heen en weer rennen. Voor zijn energie dus... snoep krijgt hij ook totaal niet.. V"t kan 
jee vaak ook niet tegenhouden als hij ergens anders is, zo min mogelijk in ieder geval. Dat vind ik ook 
belangrijkk dat al die kinderen dat ze zeggen van doe maar... Bc heb ik mocht vroeger maar alles 
snoepenn wat ik wilde., maar daar heb ik zulke lelijke tanden van gekregen dat wil ik echt ten eerste 
niet...vann eh en ik vind het echt nergens voor nodig., het is allemaal ongezond. Gewoon hij krijgt een 
droogg biscuitje en daar heeft hij ook plezier mee. 

Naastt de hyperactiviteit koppelt deze moeder het gebruik van suiker ook aan het gebit. De 
moederr vindt dat haar kind niets tekort komt wanneer zij minder snoep aanbiedt. 

Eenn andere moeder die duidelijk kan aangeven welk voedingsmiddel bij haar kind 
problemenn oplevert vertelt het volgende: 

Hijj  wil nog wel eens sinas. Maar dat is daar zit prik in he, en dan krijgt hij meteen dat hij weer eh, 
misschienn wil overgeven. Dus hij krijgt het gewoon niet sinas, priklimonade, krijgt hij niet. 

Vann priklimonade moet het kind overgeven; reden om haar kind dit niet meer te geven. 

Moederss kunnen bij hun kinderen vaak feilloos aangeven op welk voedingsmiddel hun kind 
slechtt reageert en dus als reden opvoeren waarom het kind dit bepaalde product niet meer krijgt. 

ii.ii.  Goede voeding geven 
Inn de door de moeders bijgehouden dagboekjes beschrijven zij nauwkeurig wat hun kind zo 
opp een dag te eten kreeg. All e moeders willen hun kinderen zo 'gezond' mogelijk voeden. Dit 
luktt niet altijd: 

Staa ik me daar uit te sloven op een verse prak moet hij het niet. 

Tevenss proberen moeders de weerstand van hun kind op te bouwen door goede voeding. Een 
moederr vertelt hierover: 

Alss ik zeg dat moet je uh opeten dan zegt hij ik moet niet. Zoals groenten, lof, spruiten, sla, verse 
groenten.. Hij moet het opeten want anders wordt hij gauw ziek. 

Doorr het geven van een goede avondmaaltijd met verse groenten probeert de moeder ziekte 
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buitenn de deur te houden. Ook in de traditionele zorg is de relatie tussen voeding en preventie 
aanwezig.. Een Nederlands-Indische moeder vertelt: 

Neee ik heb altijd wel eh... en hij krijgt veel 'kacang hidjau' (=groene erwten) soep van mij. 

Zijj  geeft hiervoor als overweging: 

Ja,, dat is heel gezond daar zit alles in dat is heel gezond van vroeger al dat weten ze eigenlijk van 
Indonesiëë al 'kacang hidjau'. Het smaakt eigenlijk als erwtensoep en hij vindt het lekker dus ik 
benn blij want dat is hartstikke gezond. 

Inn de gevallen waar de kinderen slecht eten gaan de moeders mee in de wensen van wat de 
kinderenn lekker vinden zoals frites en vla. 

Omm toch maar iets binnen te krijgen 

Eigenlijkk willen de moeders steeds 'goede' voeding geven, maar zij brengen hun voornemen 
niett altijd in praktijk. Het goede in de voeding wordt met name gezocht in de vitaminen in de 
gerechten,, waardoor het ziek worden wordt voorkomen. 

Ui.Ui. Extra vitamine C 
Err zijn door de moeders in de interviews naast het eten van voldoende groene groente ook 
anderee manieren voor het verhogen van de weerstand genoemd. Een moeder vertelt over de 
extraa vitamine C tabletten die zij aan haar zoontje van drie geeft het volgende: 

Datt deed ik tot en met de R in de maand. En dan als de R in de maand is dan krijgt hij die tabletjes... 
Enn eh, als hij daar niet meer in is dan krijgt hij ze niet meer. De heb ze vroeger ook gehad dus eh.. Ik 
hebb er ook niks van over gehouden 

Eenn andere moeder geeft aan: 

Inn de wintermaanden dan vitamine C (tabletjes), maar dan als de zon schijnt dan niet hoor! 

Dezee moeder stemt het gebruik af op de weersomstandigheden. De moeders zien vitamine C 
alss aanvulling op de vitaminen die de kinderen via het voedsel binnen krijgen. 

iv.. Multivitaminen 
Kinderenn krijgen gedurende de winter multivitaminen. Zo vertelt een moeder: 

Diee [Otrivin neussprayl heb ik gehaald en ik heb, wat uhm nog meer, oh, vitamines Davitamon, 
hebb ik gehaald. 

Hiermeee geven de moeders verschillende vitamines tegelijk. 

v.. Homeopathische middelen 

Voorr het voorkomen van gezondheidsproblemen zijn er een aantal homeopathische middelen te 
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verkrijgenn bij de apotheek of drogist welke moeders voor hun kinderen kopen. Een moeder 
verteltt hierover: 

Echinaforcee is gewoon een medicijn dat hij nodig heeft voor de weerstand, dat hij niet zo vaak 
verkoudenn wordt en zo weetje wel. 

Dee moeder is hier mee begonnen toen haar zoon in de wintermaanden doorlopend verkouden 
was.. De frequentie van het gezondheidsprobleem is hier de 'trigger' voor preventief handelen. 

Eenn aantal moeders heeft Nysikind tabletjes in huis om verkoudheid te voorkomen 
[Nysikind:: een homeopathisch kindergeneesmiddel verkrijgbaar bij drogist en apotheek ter 
voorkomingg en genezing van griep en verkoudheid]. Een moeder waarvan haar zoontje vaak 
verkoudenn is vertelt: 

Tott en met de R in de maand is dan krijgt hij die tabletjes (Nysikind)... En eh als hij er niet meer 
inn is dan krijgt hij ze niet meer. Het is gewoon een aanvulling op. Want het, schaadt het niet dan, 
baatt het niet dan schaadt het niet. En als hij te veel eet... Dan eh piest hij het toch wel uit. 

Eenn andere moeder geeft bij het gebruik van Nysikind aan: 

Jaa ik heb altijd gehoord van ma als je teveel verkouden gaat worden dus.... het gaat nou een beetje 
afstekenn dan he het stoot dan even een beetje af... in het begin hielp dat maar nu niet meer zo. 

Dee moeder geeft aan dat de werking minder wordt. Een andere moeder zoekt naar extra 
vitaminenn voor haar kind, omdat het vaak ziek is, waarbij verkoudheid vaak overgaat in 
bronchitis.. Zij wil daarom het verkouden worden voorkomen. 

.... maar ik dacht nou misschien wat extra's. En toen was R. naar de drogist gegaan en toen 
kwamenn ze met die Caltrivat. Dus dan niet echt vitamine maar dat is iets homeopathisch wat de 
opnamee van vitamine en ijzer bevordert. 

[[  ] 
Hett is meer omdat ze gewoon vaak ziek is en omdat ik dat zowel voor haar als voor mij gewoon 
lastigg vind 

Dee moeder ziet het homeopathisch middel ter versterking van het geven van vitaminen. De 
moederr heeft het idee datt het helpt: 

[ikk merk dat] dat het gewoon nu wat minder is. 

Bijj  verder vragen naar de overwegingen van de moeder blijkt toch wel enige onzekerheid over de 
werking: : 

Jaa nou ja ik weet niet of het helpt. Ik geloof eigenlijk niet zo in al die extra vitaminen. Normaal 
etenn moet toch voldoende zijn natuurlijk. Maar ja misschien iets extra's ik weet niet. 

Dee moeders gebruiken verschillende homeopathische middelen om gezondheidsproblemen bij 
hunn kinderen te voorkomen. 
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vi.. AD enfluor 
Voorr het voorkomen van verschillende gezondheidsproblemen geven de moeders 
verschillendee middelen, zoals preparaten en voedingssupplementen. Zo geven moeders AD 
druppeltjess ter voorkoming van rachitis en fluor voor een sterker gebit7. Dit is over het 
algemeenn een vanzelfsprekend gebruik en valt voor de moeders onder vitaminen. 

Watt betreft de vitaminen krijgt R. AD druppeltjes en fluor tabletjes, die krijgt hij altijd na het 

eten. . 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje: 

EnEn de huisapotheek, hij heeft Echinaforce gekregen, AD druppeltjes (6 druppeltjes) en dat krijgt 

hijhij  drie maal daags in wat water gemengd en een tabletje fluor dat krijgt hij twee maal daags en 

zijnzijn gezondheid is in orde. 

Dee moeder krijgt doordat de gezondheid van haar kind in orde is de bevestiging dat zij het 
goedd doet. Het geven van AD druppeltjes en fluor is bij de moeders een onderdeel van de 
dagelijksee routine. 

vii.vii. Koti en hertengewei met melk 
Omm stuip onder invloed van boze geesten te voorkomen noemde een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr het gebruik van een specifiek traditioneel middel: 

Ohh eh, 'Koti'! Ja dat moest van mijn vader! 

Haarr vader heeft haar uitgelegd dat het ter voorkoming van stuip is. 

Jaa voor één of andere ziekte, stuip of eh.. 

Jaa maar eh.. ik geloof er niet zo in. Nee maar ik heb ze het toch gegeven.. 

Hett is gewoon een poeder, en dat heb ik in een beetje melk eh.. opgelost. 

Inn een vergelijkbaar geval heeft een moeder geen ervaring met stuip maar handelt zij ter 
voorkomingg van stuip in een gezonde situatie op aandringen van haar vader. Ze wil hem niet 
teleurstellen. . 

m:: Omdat mijn vader zo ging aandringen 

m:: Ik geloof er (boze geesten) niet zo in 

o:: dus je hebt het eigenlijk ingenomen min of meer om je vader een plezier te doen. 

m:: Ja, maar mijn man gelooft er wel in. 

Hett netwerk lijk t hier een dwingende rol in het preventieve handelen te spelen. 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeder uit het voorbeeldverhaal later in dit hoofdstuk 

gebruiktt geschraapte hertengewei, wat overeenkomt met het gebruik van Koti, zodat bij het kind 

77 Tegenwoordig adviseert het Consultatiebureau niet meer het gebruik van fluortabletjes, omdat de 
dagelijkss benodigde hoeveelheid fluor aan de tandpasta is toegevoegd. 

152 2 



66 Handelen 

geenn boze geest kan binnentreden en geen stuip kan krijgen. 

viii.viii.  Neusspray 
Naastt het gebruik van neusspray met zoutoplossing bij verkoudheid, zien moeders het geven van 
neussprayy ook als een middel om oorontsteking te voorkomen: 

Jaa die zoutoplossing van Otrivin gebruik ik altijd. Dat is zo'n spray eh die gebruik ik wel heel vaak 
hoor.. Om gewoon een beetje oorontsteking te voorkomen. Dat het allemaal goed los blijft . En ja 
mett slapen natuurlijk ook. Ja dat kan geen kwaad dus eh. 

Hett gebruik van een zoutoplossing spray ziet de moeder als iets wat goed werkt zonder 
nadeligee bijwerkingen. 

Bijj  inwendig preventief handelen blijken moeders vaak dezelfde middelen te gebruiken als 
bijj  het behandelen van de te voorkomen gezondheidsproblemen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bijj  vitamine C en verkoudheid, en het baden in blauw. 

c)c) Iets op het lichaam dragen 

Terr voorkoming van gezondheidsproblemen laten Surinaams-Hindoestaanse moeders hun 
kinderenn verschillende dingen op het lichaam dragen: i. een buideltje met Ghing / Hinge, ii . een 
zogenaamdee Tawis', iii . een teentje knoflook, iv. een speldje met een zwarte kraal, en tenslotte 
v.. een zwart armbandje. 

i.. Buideltje Ghing / Hinge 
Kinderenn kunnen een buideltje met het eerder genoemde 'Hinge' (ook wel 'Ghing' ) bij zich 
dragen.. Een moeder geeft als overweging voor het door het kind bij zich laten dragen van een 
buideltjee met Hinge: 

m:: Ja dat is voor mijn geloof gewoon. Dus onze ouders hebben het gedaan dus eh van hun af 
hebbenn we dat zo geleerd. Mijn moeder die heeft het ook zo gedaan. 

o:: Maar heb je een idee van waarom? 
m:: Nee 
o:: Het boze oog? 
m:: Nee ik denk het niet. Het is gewoon ja, als je ouders dat gedaan hebben, je ouders vertellen 

datt als je de eerste keer een baby krijgt dan moetje zo en zo doen. Dus dan weetje al wat 
jee bij de volgende keer moet ik dat en dat doen. Ja, dat heb ik bij allemaal zo gedaan. Maar 
hett gaat niet over het boze oog of weet ik veel wat. Hinge is voor de geesten ja voor de., ja 
voorr spoken. Maar die Hinge helpt wel voor de geur he. Ja het is een sterke geur. 

Uitt eigen ervaring kon zij vertellen wat er gebeurt als je onbeschermd naar buiten gaat. 

Dee was, nee ik was de eerste keer in verwachting ja en je weet niet wat er 's avonds buiten loopt 
duss toen had ik er één (geest) te pakken gekregen. Toen had ik het aan mijn schoonmoeder en 
mijnn moeder verteld en toen zeiden zij van ga naar een dominee bellen. Toen heb ik er één gebeld 
enn toen heeft de dominee verteld, kijk uit bij jou is er iemand. Bij mij was er iemand en die ging 
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vervelendd doen. 

ii.ii.  'Tawis' 
Dezelfdee moeder geeft aan: 

Enn voor de baby dus heeft hij een Tawis [moslim gebruik, een klein kokertje met een spreuk uit de 
koran]]  gemaakt nou en dat heb ik aangedaan. Toen ik die Tawis aan had was alles goed. 

Bijj  deze moeder komt naar voren zoals bij een aantal andere moeders dat zij handelt zoals haar 
ouderss hebben gehandeld. Door haar eigen ervaring is de achtergrond van haar handelen 
duidelijkk geworden: het dragen van een Tawis' beschermt tegen boze geesten. 

Ui.Ui. Teentje knoflook 
Ookk knoflook biedt bescherming tegen boze geesten: 

m:: Maar toch als ik af en toe eh naar mijn schoonzus ga enzo, en ais ik 's avonds laat naar 
huiss wil komen, dan geven ze me ook een teentje knoflook., (een teentje knoflook!?) tegen 
bozee geesten ha ha! 

o:: O ja? (Ja)- Dus omdat je alleen bent... zou dat nou anders zijn als dat je man erbij was 
geweest?? Had je dan ook dat teentje knoflook gekregen? (ja) Wel ook? 

m:: Ja als ik eh.. als ik de baby bij me had...Dan had ik een teentje knoflook van ze gekregen.. 

Hoewell  in principe alleen door volwassenen gebruikt, werkt knoflook ook indirect ter 
beschermingg van kinderen. 

iv.iv. Speldje met een zwarte kraal 
Ookk een speldje kan een preventieve werking tegen gezondheidsproblemen hebben: 

m:: Ja tot ze ongeveer acht, weet niet, acht maanden denk ik, zeven maanden want ze gingen er 
meerr spelen, en dat vond ik, dat leek me een beetje gevaarlijk, toen heb ik ze, die speldjes 
hebb ik nog steeds liggen, maar ze hadden altijd een ketting aan met zo'n kraaltje zo'n 
zwartee ... kraaltje, nou niet meer. 

o:: Nu niet meer? 
m:: Nee, nu ook niet meer. 
o:: En hoe komt dat, in de zin van, ehm, nou enerzijds zeg je ik vond het een beetje gevaarlijk, 

wantt ze gingen ermee spelen, je weet maar nooit, en aan de andere kant, kun je er dan mee 
stoppen?? In de zin van zijn ze dan niet meer zo gevoelig voor dat boze oog? 

m:: Nee, nee, ja je kan wel stoppen, ja ze zijn misschien nog wel gevoelig voor die, nee hoor, 
maarr eh.. 

o:: Niet meer zo? 
m:: Niet zo erg, baby's, mensen kijken veel naar baby's, als je op straat met baby's loopt dan 

kijktt iedereen naar baby's en dan is eigenlijk.. 

Dee volgende moeder geeft aan hoe dat werkt: 

Ja,, speldje, ketting, dat leek ook zo een set weet je, dat is mooi om te kijken, kijk, ze zeggen van, 
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dann gaat je, als mensen naar kijken dan gaan die ogen meteen naar dat zwarte kraaltje ofzo weet 

enn dan niet op het gezicht van de baby of de baby zelf. 

Opp deze wijze beschermt het speldje tegen het boze oog. 

v.. Zwart armbandje 
Surinaams-Hindoestaansee moeders geven aan dat baby's tot maximaal anderhalf jaar extra 
gevoeligg zijn voor de boze geesten. Daarom draagt een kindje een zwart bandje om zijnn armpje: 

en.... hij heeft een zwarte bandje aan, die is ook goed 

[[  ] 
Ja,, die heeft hij altijd om. 

Ditt armbandje is door priesters gemaakt ter bescherming tegen de boze geesten. Volgens de 
moederr moet je altijd op je hoede büjven voor de boze geesten, want ze kunnen altijd nog 
terugkomen. . 

Dee verschillende voorwerpen die met name de kleinere Surinaams-Hindoestaanse kinderen bij 
zichh dragen zoals hierboven beschreven zijn bedoeld om hen bescherming te bieden tegen boze 
geestenn of het boze oog. 

d)d) Omgevingsfactoren beïnvloeden 

Naastt uitwendig handelen, voeding aanpassen en middelen geven, en dingen op het lichaam 
dragen,, proberen moeders omgevingsfactoren te beïnvloeden ter voorkoming van ziekte. Dit 
uitt zich op de volgende manieren: i. Weg houden bij mogelijke bronnen van besmetting; ii . 
uitt de zon houden; iii . niet zonder jas naar buiten en iv. een schaar onder het matras / kussen. 

i.i. Weg houden bij mogelijke bronnen van besmetting 
Inn veel situaties komt het voor dat een moeder haar kind weg houdt van een ziek ander kind: 

o:: En je hebt hem als je soms eens in je omgeving hoorde, van dat dat heerste heb je hem dan 

thuisgehouden? ? 

m:: Ja. Als ik hoorde van uh toevallig als in mijn man's familie een feest was en eh ik werd ook 

uitgenodigdd want ik heb toch wel contact met ze hoor. En uh wij werden uitgenodigd en 

laatstt hoorde ik uhm nou niet laatst, eenjaar geleden zo iets over rode hond he. 

o:: Ja. 

m:: Nou toen hoorde ik dat een van die kleintjes rode rond had Nou ik ben helemaal niet 

gegaann hoor! (gelach) Ik zeg nee. Ik heb ze gewoon opgebeld. Ik zeg het spijt me maar 

eh.... ik heb gehoord dat hij rode hond heeft dus ik kom niet met W. daar. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Nee. Want als ik weet dat één van de kinderen op school waterpokken heeft of mazelen, 

dann stuur ik hem ook niet op school, hoor. 

o:: Mm. 

155 5 



66 Handelen 

m:: Dan hou ik hem liever thuis, ja. 

o:: Ja,ja. 

m:: Ja. Want het is moeilijk voor mij om, om hem dan, ja een week of twee weken lang ziek in 

bedd te houden en dan met je werk erbij. En mijn moeder gaat hem niet aankunnen. Want ze 

iss een oud vrouwtje van vijfenzeventig. Dus. 

Moederss kunnen ervoor kiezen contact met zieke kinderen te vermijden, omdat ze geen 
ziektegevallenn in het gezin willen, bijvoorbeeld omdat ze werken. 

Wanneerr de ziekte van het kind in de besmettelijke fase komt, wordt het kind vaak 
thuisgehouden.. Deze vorm van preventief handelen van de moeders ten opzichte van andere 
kinderenn kan bijvoorbeeld worden bepaald door de crèche. Zo mag een kind met waterpokken 
niett naar de crèche, ter voorkoming van besmetting van andere kinderen. Een moeder vertelt: 

Zee mocht blijven op de crèche, maar ... zodra het (de rode vlekjes) zich zou uitbreiden .. zouden 

zee mij bellen om haar te komen halen. 

Maarr ook kan de moeder zelf beslissen het kind thuis te laten van bijvoorbeeld school. In het 
gevall  van waterpokken vertelt een moeder: 

m:: Ik heb haar een paar dagen thuisgehouden. Ja want ze had meer opgelopen [meer 

waterpokkenn erbij gekregen] tot op haar rug. 

o:: Oh toen was het uitgebreid. Ze was nog niet beter Maar afgezien van dat ze meer 

pukkeltjess op haar rug kreeg was ze vervelend? 

m:: Nee 

o:: Ben je nog met haar naar buiten gegaan, 

m:: Nee ik ben niet geweest. 

Datt de moeder bewust is van besmettingsgevaar geeft zij aan in het volgende: 

Zee gaat wel in het bad maar ze fhet zieke meisje en haar broertje] gebruiken aparte handdoeken. 

Hebb ik voor ze een apart washandje zodat hij het niet kan oplopen. Maar hij toch, heeft het toch opgelopen 

Mett spelen enzo kan je ze niet van elkaar houden. 

Hett kind was verder niet echt ziek; toch hield de moeder haar kind thuis. 
Kinderenn niet in contact met elkaar laten komen als er iets heerst werkt dus twee kanten 

op:: enerzijds besmetting van het eigen kind voorkomen, en anderzijds besmetting van andere 
kinderenn tegengaan. 

li .. Uit de zon houden 
Eenn moeder vertelt in verband met blootstellen aan te veel zon: 

Jaa ik laat hem veel in de schaduw spelen, bij wijze van spreken, automatisch al hoor heb ik 
gewoonn dat is instinct, van mij. 

Dee moeder let hierop omdat: 

156 6 



66 Handelen 

Jaa gewoon omdat hij toen met zijn huid (uitslag kreeg) eigenlijk heel weinig buiten in die zon te 

langg kan, heb ik zoiets van ja, hij.. , natuurlijk speelt hij wel buiten maar ik hou hem bewust 

eigenlijkk al weinig weet je wel, ik hou hem weg uit die zon, weg ik heb die reactie. Eer dat over 

gaatt ik weet niet wat de zon bij hem doet he.... 

Wanneerr hij zoontje in de zon zit krijgt hij huiduitslag, daarom beperkt zij te veel blootstellen 
vann de huid aan de zon. 

i/i .. Niet zonder jas naar buiten 
Moederss vinden het belangrijk dat hun kinderen een jas aan doen omdat ze anders ziek zullen 
worden.. Zo vertelt een moeder: 

o:: Toen we weg wilden, toen we weg wilden gaan, rende N. zonder jas naar buiten de 

vrieskouvrieskou in. 

m:: Het was ijskoud. Echt zo, nou het was daar binnen warm en ze rent zo naar buiten zeg. 

Potverdoriee die is morgen weer ziek. 

o:: Dat gevoel had je wel zo. 

m:: Ja het was echt steenkoud alsof het vroor. Ik denk dat het echt nul of een graden was of zo. 

o:: Jeetje. Ik hoop maar dat ze geen kou heeft gevat. Morgen gaan we voor een week naar de 

ArdennenArdennen en ik heb geen zin in een ziek kind. Ja dat zul je altijd zien. 

Dee moeder vertelt overigens dat de vakantie goed is verlopen en dat haar dochtertje, ondanks 
datt ze haar jas niet aan had getrokken, helemaal niet ziek is geweest. 

iv.. Schaar onder het kussen / matras 
Eenn moeder vertelde over een gebruik om haar kind rustig te laten slapen: 

m:: Kleine baby's, die schrikken vaker hè? (Ja). En dan beginnen ze te huilen, 

[[  ]
o:: Ja. Heeft dat schrikken ook nog te maken met die boze geesten waar je het over had? 

m:: Nee, nee, nee gewoon. 

o:: Dat niet... 

m:: Ja, die hoort erbij, bij ons... 

o:: Ja. Dus je zegt van: dat schrikken dat is weer iets anders... 

m:: Ja, is iets anders. 

[....] ] 

o:: Ja, en dan... schaar onder de kussen leggen. 

[[  1 

m:: Ja, die gebruik ik nog steeds... zodat ze niet kunnen schrikken weetje, en huilen. 

Alss het onder het kussen te gevaarlijk is dan kan de schaar ook onder het matras. 
Eenn andere moeder bouwt hier op voort: 

m;; Misschien heeft iemand geen, eh... die Ghing, dan zetten ze wel die schaar onder die kussen, 

o:: Ja. Waarom die schaar? Wat heeft dat... wat heeft dat... het is scherp... 

m:: 't Is een beetje stalig hè? Een beetje staal is het. 
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o:: Staal, ja. 

m:: Daarom. 

o:: Omdat het van staal is? 

m:: Staal is. 

o:: Kan het ook een mes zijn? Of kan het ook een... 

m:: Ja. Mes. Of een spijker. 

o:: O, dat kan ook? O, ik dacht dat het speciaal... de schaar moest zijn. 

m:: Nee. Het kan ook een eh... mes zijn. Wat staat is hè? (Ja). Ja, en ook een spijker. 

o:: En waarom moet het van staal zijn? 

m:: Ja, dat die... die schrik niet gaat komen hè? Ja, als een baby klein is, dan eh... als je gaat 

latenn slapen, of misschien gaat ze huilen... of ze gaan eh schrikken... Ja, dan is die staal 

goedd voor. 

Dezee moeder geeft aan dat een schaar of een ander metalen voorwerp een alternatief vormt voor 
hethet gebruik van Ghing. Iets van metaal in de buurt zorgt ervoor dat kinderen rustig slapen. 

Hett beïnvloeden van omgevingsfactoren vond ik in eenvoudige vorm bij alledaagse 
gezondheidsproblemenn (isolatie, uit de zon houden, jas aan) als in bovennatuurlijke vorm (iets 
vann metaal bij het slapen). 

e)e) Gezonde leefstijl toepassen 

Moederss passen ter preventie van verschillende gezondheidsproblemen verschillende vormen 
vann een gezonde leefstijl toe: i. Voldoende slapen; ii . veel naar buiten laten gaan; iii . koorts 
latenn doormaken; iv. lichaamsverzorging. 

i.. Voldoende slapen 
Mett betrekking tot slapen vertelde een moeder: 

Jaa en op tijd naar bed gewoon en zorgen dat ze voldoende slapen, dat toch een beetje de 

weerstandd bevordert zeg maar. 

Slapenn is een belangrijk element om een goede weerstand op te bouwen. 

ii .. Veel naar buiten laten gaan 
Volgenss de moeders kan de weerstand verhoogd worden door veel naar buiten te gaan. Een 
moederr geeft hierbij aan dat haar kind veel buiten komt, en dat dat gunstig is voor de weerstand: 

Datt bouwt weerstand op dat wordt er gezegd en mijn vader die pusht me altijd maar ga dan naar 

buitenn ook al regent het... ga dan naar buiten het is goed voor haar 

Hett familienetwerk van de moeder bevordert het veel naar buiten gaan als preventief handelen. 

iii.iii.  Koorts laten doormaken 
Moederss denken de weerstand van hun kinderen te kunnen verhogen door hen de koorts te laten 
doormaken.. Zo vertelt een moeder: 
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Kijkk als hij meestal echt koortsig is dan laat ik hem (de koorts) meestal eerst stijgen want dan laat 
ikk hem het eerst doormaken... en dan pas [paracetamol] geven... 
ff ] 

Jaa je ziet het ook met die ziektes in de tropen zie je het ook van je komt er toch veel sterker uit 
dann datje meteen eh... 

Inn bepaalde gevallen wil de moeder niet alleen maar dat het gezondheidsprobleem overgaat of 
minderr wordt, maar eigenlijk bewust het kind de ziekte te doormaken, waarbij wel duidelijk de 
redenn is om (later) erger te voorkomen. 

iv.. Lichaamsverzorging 
Eenn aantal preventieve maatregelen is gekoppeld aan de alledaagse lichaamsverzorging zoals 
bijvoorbeeldd het kind insmeren na het baden. Het aantal keren dat een kind per dag in het bad of 
onderr de douche gaat varieert binnen mijn onderzoeksgroep van een paar maal per week tot twee 
maall  per dag. Over het algemeen bestaat het baden uit een aantal gebruikelijke handelingen zoals 
hett onder de douche staan of in het bad zitten en het afdrogen van het kind. Toevoegingen 
waaruitt de moeders kunnen kiezen zijn zeep, badschuim of badolie. Dit is afhankelijk van de 
gevoeligheidd van de huid van het kind. Tenslotte kan de moeder het kind na het bad insmeren 
mett olie, crème of talkpoeder voor de huid. Zo vertelt een moeder over haar zoontje: 

m:: Iedere dag in de douche, omdat hij nog in de luiers zit gaat het best wel ruiken hoor! Een 
helee sterke lucht ook al haal je daar oliedoekjes overheen of washandjes ... er moet echt 
flinkk zeep aan te pas komen. 

o:: En wat gebruik je heb je een speciale zeep of een gewone zeep. 
m:: Gewone zeep en babyzeep. Hij reageert goed op de gewone zeep want heel in het begin ... 

kreegg hij nog wel eens schilfertjes weet je, maar dan zijn ze nog zo klein. Deed ik het ook 
niett maar ja die ene keer wel dan kreeg hij gelijk schilfers, baby zeep is toch altijd beter 
zekerr voor de huid als gewone zeep maar hij kan er nu tegen en ik wissel het gewoon af. 

Dee moeder geeft aan dat de gevoeligheid van de huid van haar kind voor het gebruik van 
zeepp afneemt naarmate het ouder wordt. Een andere moeder vertelt dat zij haar kind na het 
badenn met baby zeep helemaal insmeert met olie. 

m:: Ja, ja hij gaat onder de douche 
o:: Was je hem nog met een bepaalde zeep? 
m:: Nou gewoon babyzeep. Zwitsal 
o:: En zijn haren? 
m:: Gewoon met babyzeep, allemaal hetzelfde en dan eh... smeer ik gewoon babyolie erop. 

Veell  moeders gebruiken babyolie voor na het baden als iets vanzelfsprekends. 

Moederss relateren slapen, naar buiten gaan en koorts laten doormaken aan het verhogen van 
weerstandd tegen ziekten. De lichaamsverzorging van moeders is steeds gericht op hygiëne en 
huidverzorging,, met name het voorkomen van een droge huid. 
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Preventiee is zo divers als het handelen zelf. De door mij gepresenteerde citaten geven de 
diversiteitt binnen preventie weer. Bij preventie overwegen moeders bepaalde handelingen wel 
tee doen en andere niet, door bijvoorbeeld wel vitamines te geven en op voeding te letten, 
maarr geen kleurstoffen te geven, suiker en priklimonade omdat deze gezondheidsproblemen 
kunnenn veroorzaken bij het kind. Daarnaast vond ik bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders 
eenn breed scala aan handelen om boze geesten en het boze oog te voorkomen. 

Moederss gebruiken in een aantal gevallen dezelfde vormen van handelen zowel bij de 
behandelingg van een bepaald probleem, als bij het voorkomen ervan. De hierbij gebruikte 
overwegingenn zijn dan ook vaak eensluidend. 

Preventiee en de overwegingen daarbij  gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Inn het volgende schema geef ik de diversiteit aan handelen ter preventie van specifieke 
gezondheidsproblemen,, en de overwegingen van de moeders daarbij, samengevat weer. 

Schemaa 6.3 Preventie en overwegingen per  gezondheidsprobleem 
Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Verkoudheid d 

Kinderziekten n 

Huiduitslag g 

Drogee huid 
Allergische e 
reactie e 
Gedragsprobleme e 
n n 

Lichaamm mooi in 
vormm houden 

Lelijkee tanden 

SlechtSlecht gebit 
Oorontsteking g 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overic 
I I 

O O 
O O 

O O 

u u 
I I 

I I 

I I 
u u 

I I 

I I 
I I 
I I 

Alss de R in de maand is 
Nysikind d 
Niett zonder jas naar buiten 
Kindd thuishouden 

Uitt de zon houden 

Smerenn met babyolie 
Lettenn op kleurstoffen 

Lettenn op kleurstoffen 

Niett teveel suiker 
Masserenn (eventueel met olie) 

Lettenn op suiker 

lettenn op suiker 
Fluorr tabletjes 
Zoutoplossingg neusspray 

Overwegingen n 

Baatt het niet dan schaadt het niet 

Temperatuurverschill  binnen/buiten 
Besmettingg door andere kinderen 
voorkomen n 
Moederr noemt dit handelen 
instinctief.. Het helpt 
Uitdrogenn huid voorkomen 
Niett geven helpt 

Hett bloed wordt gestimuleerd, 
kinderenn voelen zich lekkerder, 
slapenn goed 
Moederr heeft zelf van teveel suiker 
lelijkee tanden gekregen 
Niett geven helpt 
Diee krijgt hij altijd 
Slijmm blijf t los, het kan geen kwaad 
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Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Misselijkheid d 
Hygiëne e 

!!  Boze oog weren 

:: Boze geesten 
weren n 

i i 

Schrikkenn en 
huilenn 's nachts 
voorkomen n 

i i 

Weerstand d 
verhogen n 

Handelenn < Overwegingen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overig ! 
I I 
O O 

U U 
u u 

u u 
I I 

I I 

D D 
D D 
U U 
D D 

D D 

D D 

U U 

U U 

O O 

0 0 

I I 

I I 

I I 

Geenn priklimonade | Niet geven helpt 
Voldoendee baden of douchen, 
specialee babvzeep gebruiken 
Smerenn met honing 
Blauwee stip achter het oor of op 
hett voorhoofd 
Hett kind baden in blauw 
Kotii  (poeder in melk opgelost) 

Geschraaptt hertengewei, met 
melk k 
Zwartt bandje om de arm 
Eenn buideltje met 'Hinge' 
Hingee in het haar 

Rekeningg houden met gevoelige huid 

Onderdeell  van ritueel 
Traditionelee betekenis 

Hett is gekoppeld aan religie traditie i 
Voorkomenn van stuip 
Onderr druk van familie 
Bozee geest kan niet binnentreden, 
stuipp wordt voorkomen 
Kindd heeft dit altijd om 
Hett is traditie, het is een sterke geur 

Eenn 'Tawis' (kokertje met 
spreuk) ) 
Teentjee knoflook 

Speldd met zwarte kraal 

Hoofdd natmaken, laten 
schrikken n 
Ghingg in het haar met 
knoflookoliee (uit het 
voorbeeldverhaal) ) 
Schaarr (mes, spijker) onder het 
kussen n 
Metalenn voorwerp onder het 
matras s 

Voldoendee slapen 

Kindd moet gezonde voeding 
eten n 
Extraa vitamine C 

Echinaforce e 

Moederr draagt het ter bescherming 
vann kind , 
Voorall  bij baby's. Kraal leidt blik van! 

mensenn af van het kind. Als het kind 
watt ouder wordt kan het gevaarlijk 
zijn. . 
Dann kan de boze geest er niet inlopen, 
datt hoort zo 
Afwerenn boze geest 

Terr vervanging van Ghing - afweren 
bozee geest. 
Alss onder kussen te gevaarlijk is. 
Ietss van metaal zorgt dat de kinderen ; 
rustigg slapen. 
Bevordertt de weerstand 

Anderss wordt het kind ziek. 
Hett is heel gezond, daar zit alles in. 
(zelff  ook niets aan overgehouden) 
Alleenn als de zon schijnt. 
Niett zo vaak verkouden 
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Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Weerstand d 
verhogen n 

Ziekk worden 
anderee kinderen 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overig 
I I 

I I 

O O 

O O 
O O 

Nysikind d 

Caltrivat t 

Veell  naar buiten gaan 

Koortss laten doormaken 
Kindd thuis houden 

Overwegingen n 

Alleenn als de R in de maand is, het is 
eenn aanvulling, baat het niet dan 
schaadtt het niet 
Hett stoot de verkoudheid af 
Bevordertt opname van vitamine en 
ijzer r 
Datt bouwt de weerstand op / het is 
goedd voor het kind 
Jee komt er sterker uit 
Contactt vermijden 

O O 

Ziekk worden 
voorkomen n 

;; (algemeen) 

Bewustt apart badlinnen | Afscherming van de bron 
gebruikenn voor de verschillende 
kinderenn in het gezin 
ADD druppeltjes geven Het werkt: de gezondheid is in orde 

Vergelijkbaarr met het behandelen van gezondheidsproblemen, gebruiken moeders ook bij 
preventiee van een specifiek gezondheidsprobleem naar eigen inzicht verschillende vormen van 
behandeling.. In de beschrijving van het interpretatieproces is gebleken dat bij het verklaren van 
verkoudheidd de oorzaak, een slechte weerstand van het kind, op zich ook weer werd verklaard. 
Opp vergelijkbare wijze kunnen maatregelen voor het verhogen van een slechte weerstand als 
preventiee dienen voor het krijgen van allerlei ziekten. Weerstand heeft verschillende aspecten, 
zoalss slapen en goede voeding. Daarnaast geven de moeders ter verhoging van de weerstand 
vitaminess en homeopathische middelen. Ook het naar buiten gaan speelt hier een rol. Tenslotte 
wordtt weerstand verhoogd door het laten doormaken van koorts. 

Omm het intreden van boze geesten te voorkomen gebruiken Surinaams-Hindoestaanse 
moederss verschillende behandelingen, zoals het geven van Koti of hertengewei met melk. Verder 
kunnenn de kinderen een 'Tawis' krijgen, of een ander voorwerp dat zij bij zich dragen. 

Err zijn traditionele Surinaams-Hindoestaanse preventieve handelingen om het boze oog te 
werenn welke ziekte kan veroorzaken. Een moeder kan een blauwe stip achter het oor of op het 
voorhoofdd van het kind aanbrengen. Het kind baden in blauw, zoals gebruikt bij het behandelen 
vann het boze oog, kan ook preventief worden aangewend. 

Steedss overwegen de moeders welk middel in welke situatie het beste preventief werkt. 
Eenn overweging die hierbij kan spelen is: "baat het niet dan schaadt het niet". Het 
preventievee handelen is gericht op weerstand bevorderen enerzijds, en afschermen van de 
bronn van problemen anderzijds. Hierbij putten de moeders uit hun kennis die met name is 
gebaseerdd op eigen ervaring, traditie en religie (zie verder hoofdstuk 7). Een moeder zegt ter 
preventiee van een bepaald probleem instinctief te handelen. 
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Naastt het voorkomen van gezondheidsproblemen trachten moeders ook te voorkomen 
datt een gezondheidsprobleem verergert of overgaat in een ander, ernstiger probleem. De 
scheidslijnn met het eerder beschreven behandelen van gezondheidsproblemen is hier niet 
altijdd even duidelijk te trekken. 

Handelenn in een alledaagse hanteringssequentie 

Veell  van de bevindingen in dit hoofdstuk over handelen zijn terug te vinden in het volgende 
gedeeltee uit een interview met een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Ik werk hierbij ook de 
gesignaleerdee aanwijzingen en interpretaties uit zoals deze in deze hanteringssequentie naar 
vorenn komen. 

Dee moeder is drieëntwintig jaar oud. Zij is in Suriname geboren en weeskind. Zij is op 
achttienn jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een Surinaams-Hindoestaanse man in Nederland. Ze 
heeftt een meisje van driejaar en een zoontje van vijftien maanden. 

Inn het eerste interview komt een stuipaanval bij haar zoontje ter sprake. 

Schemaa 6.4Voorbeeldverhaal handelen 
Eenn thermometer. Want ik moet vaker opnemen bij hem. Omdat 'ie 

lastt heeft. Want... hij heeft een keertje een koortsstuip gekregen, 

vandaarr dat ik hem meet altijd als 'ie koorts heeft, ik moet een 

beetjee goed opletten. 

Ja.. Zou je misschien, je zegt van nou, hij heeft een koortsstuip 

gehadd hè, zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe, de aller, van 

dee allereerste keer bijvoorbeeld dat 'ie dat... 

Datt is zo, gewoon zo gelopen, hij had koorts, ik heb 't nooit 

geweten.... diezelfde dag heb ik, ik had 't nooit geweten. Want hij 

wass suf geworden hè. Hij ging niet spelen, hij ging gewoon een 

beetjee spelen enzo. Maar, ik had nooit gemerkt dat 'ie koorts had. 

Maarr hij voelde wel warm, maar ik had nooit gedacht dat het echt 

zoo hoog was geworden (Ja). Breng hem gewoon naar mijn huisarts, 

wantt die dag was die ook een beetje slijmerig en, verstopte neus, 

keel.. En toen kreeg ik antibiotica en hij had een beetje veel slijm in 

z'nn longen opgelopen. 

Enn toen vroeg m'n huisarts van of ik had gemeten hoe hoog de 

koortss is, toen zei ik: nee. Maar, het bleek dat de koorts heel hoog 

had,, hij had een hele koorts opgelopen. En ik had het niet gemeten. 

(Hmm).. En, toen heb ik hem thuisgebracht, 's middags, want hij 

heeftt hem nog medicijn, alles gegeven. 

Gaa ik 's avonds naar werk, kom ik thuis zie ik ineens een 

ambulancee voor de deur staan. (Oh...) Dus, hij is met spoed weg, 

hijj  moest met spoed weg want hij koorts opgelopen bij veertig 

graden,, en hij was een... dinge, hoe noem je ook... korte adem 

opgelopen,, hij was een beetje wegge, weggeweest. 

Duss eigenlijk was hij buiten westen geraakt? 

ervaringkennis: : 

altijdd koorts meten 

(aanvullendee aanwijzingen 

zoeken) ) 

signaleren:: aanwijzingen 

(aanwijzingenn niet herkend) 

handelen:: verhoging met de 

handd voelen 

raadplegen:: huisarts 

ernstigee aanwijzingen 

handelen:: moeder ziet het aan. 
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o: : 

m: : 

o: : 

o: : 
m: : 

m: : 

o: : 

Ja,, een beetje weggeweest. Was 'ie 

Duss je had, maar dat was dus eigenlijk gebeurd toen je man thuis 

was? ? 

Nee,, hij was er ook niet. Die dag moest 'ie overwerken, maar bij 

m'nn schoonzus is het gebeurd. 

Duss ji j moest werken, en ji j hebt voor oppas gezorgd (Ja), je 

schoonzusjee was hier (Ja, m'n schoonzus)... en die schrok zich 

wezenlooss natuurlijk? 

Ja,, die ging huilen en schreeuwen, want... hij kreeg geen lucht. 

Wantt zij begon te vertellen wat er is gebeurd, hij kreeg geen lucht, 

hijj  wou van alles pakken hè, om een beetje lucht te krijgen, en zijn 

ogenn begonnen te draaien en alles. Is die weggeweest, een paar 

minuten,, zo... (Ja). 

Enn mijn schoonbroer, die heeft een beetje... goeie massage 

gegeven,, is die weer een beetje bijgekomen, begon 'ie te huilen... 

Ikk ben, 

enn toen hebben ze gebeld, de... alarmlijn (Hmmm). En toen zijn ze 

gekomen,, hebben ze gemeten en, en toen ben ik net gekomen ook. 

Hebbenn ze gemeten en toen hebben ze gemeten dat 'ie koorts heeft 

vann veertig graden, had 'ie koorts en hij was met spoed gebracht 

naarr het ziekenhuis (Hmm). Hij was twee dagen daar gebleven. 

Wantt 's avonds was het een beetje hoger opgelopen (Nog hoger)... 

Ja,, en toen was die helemaal nat, die hele laken was nat, ze hadden 

eenn ventilator en alles gezet. (Hmm). 

Maarr mijn, mijn schoonmoeder, en zus... die zei dat hij, het komt 

vakerr voor in Surinaamse mensen, dat... is iets van... hoe noem je 

datt nou? Net of de geest in je is, ingelopen weet je? 

Ja,, boze geesten... 

Ja,, boze geesten. Hadden hem gepakt, zei mijn schoonmoeder. 

Ja,, ja... 

Ja.. Dus mijn schoonmoeder zei, zodra die, ik moet opletten als 'ie 

koortss heeft een beetje natmaken die hoofd. Zodat het niet in zijn 

hoofdd loopt. Want hij, de koorts was in zijn hoofd gelopen. 

Ja,, ja... en dat is de uitleg van je schoonmoeder? 

Ja.. Dat 'ie een beetje voorzichtig moet zijn, altijd uitkijken. Altij d 

zijnn hoofd natmaken steeds. (Hm). Als je 't, dan schrikt 'ie want ik 

deedd het ook, dan schrikt 'ie steeds. Mij n schoonmoeder zei: ja dat 

hoortt zo, zodat geen boze geest er in hem kan lopen, want, het is 

vakerr gebeurd in Suriname, dat het, gaat het meest... in kinderen, 

baby'ss inlopen hè? (Hmm). Stikken ze en dan gaan ze want 

mijnn schoonmoeder was geschrokken, want... j e kan, beetje 

weglopen,, maar je ogen mogen niet draaien. 

Maarr zijn ogen waren helemaal doorgedraaid. 

Ja.. Dus dat was een teken, voor jouw moeder, dat er dus eigenlijk 

eenn boze geest was... 

Bozee geesten, ja. 

meerderee aanwijzingen tegelijk 

uitwendigg handelen: masseren 

raadplegenn professionele 

hulpverleners:: eerste hulp 

culturelee situering / verklaring 

culturelee situering, preventie, 

culturelee ervaring 

doorr netwerk (moeder) plaatsen 

opp basis van aanwijzingen 
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o:: Omdat 'ie met zijn ogen ging draaien. 

m:: Ja, ja. Draaien, en hij ging... in mekaar, inkrimpen enzo steeds... 

o:: En toen vertelde jouw schoonmoeder, die vertelde dat het... 

m:: Een beetje voorzichtig moest zijn met hem... 

o:: ... te maken had, met... de boze geesten (Ja). 

o:: Wat was de uitleg van de kinderartsen? Hebben die nog iets 

uitgelegd? ? 

m:: Dat hij een stuip van koorts had opgelopen. 

o:: Ja. En... 

m:: Ja wij , in Suriname zeggen we -stuip weetje, maar daar heb, 

Surinaamsee mensen bedoelen dan... boze geesten, en hier is het 

gewoonn koorts. Wij zeggen een stuipie weetje het... boze geesten 

inn je, bij, is in je lichaam... gegaan. 

o:: ...ingetreden, ja. En ehm, ja dus voor jou heeft het nog die 

betekeniss erbij van die geesten (Ja) eigenlijk hè, dus je zegt van: de 

artsenn die hadden gelijk, het was een stuip. En, ik let nu wel op, 

mijnn moeder heeft me, schoonmoeder heeft me gewaarschuwd 

(Ja),, dat ik daar op moet letten. (Ja, ja). 

o:: Ehm, hoe kun je er nog meer extra op letten, afgezien van het feit 

datt als 'ie koorts heeft dat je hem met een nat doekje op zijn hoofd 

eh,, doet? 

m:: Meten, en... hij heeft een zwarte bandje aan, die is ook goed en, 

zodraa hij ziek is moet mijn schoonmoeder, je weet... herte- d ie-

watt ze op hun hoofd dragen (Hmmm, gewei)... Ja, moetje altijd in 

jee huis hebben en daar moetje een beetje schrapen, beetje vijlen 

enn nemen... Met melk (Hmm), en dan moetje geven. 

o:: Aan...? Aan de kleine... 

m:: S., ja als die het krijgt. (Hmmm). Dat is ook goed. 

o:: Dus je hebt een gewei, heb je in huis hangen? 

m:: Nee, ik heb het niet,... 

o:: Je hebt het niet? 

m:: ...ik moet gaan kopen, mijn schoonmoeder gaat me een beetje 

raspen,, en gaat die mij geven. 

o:: Die geeft jouw elke keer dan een beetje (Ja), dat ji j hem kan geven, 

off  als je bij haar bent? 

m:: Ja, het is heel goed als je dat geeft aan kinderen. 

o:: Hmm. Je zegt van nou, ehm... ik ben alert (Ja), ik let op als die 

koortss krijgt (Ja) dat ik toch direct een doekje doe. Maar, eh... 

m:: Een paar extra dingen...ja 

o:: ... ter voorkoming, doe ik nog een paar dingetjes extra, dat is dat 

bandjee wat ik hem omdoe... 

m:: Ja, die heeft 'ie altijd om 

[Dee moeder vertelt over twee andere traditionele middelen, die worden gebruikt 

kinderenn te voorkomen: knoflookolie en Ghing in het haar. Daarnaast wordt ook 

hett kind gelegd om schrikken te voorkomen.] 

o:: Nee... Dus, ehm.... je vertelt over die koortsstuip hè, we hadden het 

bovennatuurlijkee verklaring 

medisch-westersee uitleg van 

professionelee hulpverlener 

bovennatuurlijkee uitleg vanuit 

culturelee achtergrond 

actieff  signaleren, preventief 

inwendigg handelen, preventief 

traditioneell  middel geven 

omm het schrikken van kleine 

eenn schaar onder het kussen van 

onderscheidenn van 
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verschillendee oorzaken op basis 

vann signaleren 

vergelijkingg handelen met 

traditionelee situatie 

overr zijn ziek zijn (Ja), eh... En toen zei ik van nou hè, eh koorts 

gescheidenn of komt dat met die verkoudheid samen, en toen zei je 

vann nou, toen die keer had 'ie echt alleen maar koorts. En dat 

begonn overdag en dat is 's avonds op een gegeven moment zo hoog 

opgelopenn (opgelopen, ja)... en toen hebben we hem naar het 

ziekenhuiss moeten brengen (Ja). De verklaring van de huisarts, van 

dee kinderarts, dat was een koortsstuip. Voor ons óók, een 

koortsstuipp (Ja), alleen eh (Voor ons is het...), met die extra 

betekeniss van eh die eh... de boze geesten... 

m:: Voor ons is het een extra betekenis, 

o:: ...die, in wilden treden eigenlijk (Ja, ja). 

o:: Ehm, hebben julli e toen 'ie terugkwam uit het ziekenhuis, hebben 

julli ee toen nog iets gedaan, omdat julli e eigenlijk niet wisten of die 

geestt bij hem was of niet? 

m:: Nee, maar in Suriname doen ze het wel, hoor. Want het gaat ook in 

grotee mensen lichamen en ze, doen ze het wel, maar... hier kan je 

hett niet doen (Ja). Daar heb je echt van die... die echt, van die 

bosnegerss die... hele... medicijnmannen, die gebruiken echt van die 

raree dinges (Ja). Maar hier kan je het niet doen. Hier heb je niet 

vann medicijnmannen en, daar heb je 't wel, indianen en (ja)... ook 

Hindoestaansee die heel erge medicijnen gebruiken, zelf 

medicijnen,, kruiden laten ze maken, 

o:: Ja. Heeft de priester nog iets, is die toen nog geweest? 

m:: Jawel, want hij was jarig... hij is jarig geweest, heb ik een lezing 

gehouden.. In plaats van feestje gegeven heb ik toen een lezing 

gehouden.. Een week daarop, was die jarig. 

o:: Ah ja (Ja). Dus, en hoe oud was die toen dat gebeurde? 

m:: Hij was pas En nadat het, nadat het, een jaar. 

o:: Ja, dus hij was bijna eenjaar... 

m:: Bijna een jaar. (En daarna heb je...) Bijna een jaar, een week nog, 

wass hij jarig..., ja. 

o:: Ja, dus je hebt eigenlijk direct de priester laten komen (Ja), nadat 

'iee dus uit het ziekenhuis terugkwam? 

m:: Ja, een week. Laten komen en een lezing gehouden. 

[tenslottee geeft de moeder aan dat de kosten voor het priesterbezoek niet vaststaan. Er wordt gegeven wat men wil 

geven.. Voor een lezing ontvangt de priester tussen de ƒ 25 ,- en ƒ 35,-. De priester is in het algemeen een vast 

iemandd uit de eigen kring.] 

raadplegen:: traditioneel genezer 

raadplegen:: traditioneel genezer 

Voorr deze moeder valt de behandeling van de koortsstuip uiteen in twee delen: een medisch-
westersee behandeling voor de natuurlijke oorzaken van de ziekte, waarbij het professionele 
netwerkk wordt aangesproken, en een traditionele behandeling voor de bovennatuurlijke 
oorzakenn ervan. In de medisch-westerse behandeling werd de koorts behandeld door de 
kinderartss in het ziekenhuis. Hoewel de moeder zetpillen voor de koorts in huis had heeft zij 
dezee niet gebruikt, omdat zij in de eerste instantie de koorts onderschat had. 

Dee traditionele behandeling was gericht tegen de ingetreden boze geesten. Zij 
behandeldee deze zelf op traditionele wijze. De moeder gaf het mengsel zonder medeweten 
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vann de behandelend arts in het ziekenhuis aan haar kind. 

Conclusie e 

Inn het bovenstaande is een breed scala van handelen in beeld gebracht, zowel voor het 
behandelenn van gezondheidsproblemen, als ter voorkoming daarvan. In de overwegingen van 
moederss bij dit handelen trof ik een grote variatie aan. Op basis van deze bevindingen 
concludeerr ik het volgende. 

Binnenn het handelen is geen vaste opeenvolging aan te treffen in de verschillende soorten van 
handelenn zoals die door mij zijn beschreven. Per geval hangt het af van de situatie, de 
ervaringg van de moeder en de aanwezige middelen, welke handelingen worden doorlopen. 

Dee moeders handelen in de beschreven gevallen over het algemeen genomen uit eigen initiatief. 
Eenn belangrijke overweging voor het al of niet starten van behandelingen is steeds de ernst van 
dee aanwijzingen. Hun overwegingen met betrekking tot het waarom van het handelen zijn 
gebaseerdd op kennis, waarvan ik de bronnen in het volgende hoofdstuk omschrijf, beredenerend 
("ikk heb het idee dat") en ervaring. In het laatste geval zien we dat moeders op basis van ervaring 
inn navolgende gevallen handelingen kunnen herhalen omdat zij het gewenste effect opleveren. 
Eenn overweging voor het kiezen van een bepaalde behandeling is het gemak waarmee een 
bepaaldee behandeling is toe te passen, bijvoorbeeld een ui onder het bed in plaats van een 
zoutoplossingg maken of een middel bij de drogist op de hoek halen in plaats van een ver bezoek 
aann de huisarts. 

Hiernaastt komt het voor dat moeders handelen "omdat het moet"; dit wil zeggen dat zij niet 
beredeneerdd handelen in zin van op basis van kennis maar op basis van druk vanuit het culturele 
netwerk.. Daarnaast kunnen zij bij bepaalde herkenbare symptomen ook handelen op basis van 
eenn bij een bepaalde groep behorende culturele vanzelfsprekendheid. Opvallend hierbij is dat de 
moederr wel alle informatie met betrekking tot de uitvoering van het handelen kent, maar dat zij 
niett precies weet waarom zij dit nu doet. 

Inn mijn analyse heb ik aandacht besteed aan de overwegingen over de werking van het eigen 
alledaagsee handelen van de moeders bij de beschreven gezondheidsproblemen. De moeders 
gevenn veel overwegingen in de trant van "dan gaat het (sneller) over", "dat helpt gewoon". De 
moederss hanteren hierbij geen medische overwegingen over de feitelijke werking. Dit komt met 
namee ook veel voor bij de traditionele, religieuze handelingen. 

Verkoudheidd levert over het algemeen bij het interpreteren weinig problemen op. Het verloop van 
verkoudheidd in de hanteringssequentie geeft echter een grote diversiteit in handelen thuis. De 
moederss stellen zelf vast wat het is en besluiten een passend geneesmiddel te kopen bij apotheek 
off  drogist of iets te gebruiken wat reeds in huis aanwezig is. Alle moeders blijken eerst te 
proberenn het gezondheidsprobleem thuis op te lossen, al dan niet met behulp van een traditioneel 
middell  of een middel van de drogist 

Hiernaastt is er veel sprake van symptoombestrijding. Pijn verlichten, koorts laten zakken, veel 
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latenn drinken. Deels komt dit ook omdat de moeders niet veel anders kunnen doen. 
Moederss zien koorts vaak als een gezondheidsprobleem op zich, dat zij belangrijk vinden om 
ditt in ieder geval aan te pakken, met name met het oog op mogelijke gevolgen in de vorm van 
koortss stuip. 

Binnenn mijn onderzoeksgroep blijkt dat de moeders terughoudend zijn met medicijnen. 
Hierbijj  sluit aan dat zij het belangrijk vinden aan te geven dat bepaalde vormen van handelen 
geenn kwaad kunnen. Dit kwam ik onder meer tegen bij het smeren met verschillende 
middelen,, en ook veelvuldig bij uitspraken van moeders over het gebruik van 
homeopathischee middelen voor hun kinderen. Hierin pas ook wanneer een moeder spreekt over 
hethet geven van een "Paracetamolletje" of "Sinasprilletje" bij koorts. 

Bijj  middelen van de drogist doet het er voor de moeder meestal niet toe waardoor dit middel 
(medisch)) zal helpen. Het is er voor gekocht en het werkt. Een enkele moeder geeft wel aan te 
wetenn hoe een middel werkt. 

All ee groepen moeders maakten gebruik van een traditionele middel(en). De mate van gebruik 
kwamm voor de Nederlandse en Nederlands-Indische moeders overeen. Het gebruik van de meeste 
traditionelee middelen trof ik aan bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
Voorr wat betreft een groot deel van de overwegingen van de Surinaams-Hindoestaanse moeders 
blijk tt dat zij handelen op basis van kennis en ervaring binnen hun culturele context. 

Binnenn de drie onderzoeksgroepen heb ik ook enige uitwisseling van traditioneel alledaags 
handelenn aangetroffen. Hierbij ging het met name om het overnemen van Nederlandse 
traditionelee huismiddeltjes door Surinaams-Hindoestaanse en Nederlands-Indische moeders. 
Andersom,, passen Nederlandse moeders bijvoorbeeld massage toe. 

Combinatiess van handelen bij een gezondheidsprobleem geeft voor moeders op eenvoudige wijze 
eenn gewenst resultaat. De overwegingen betreffen hierbij vaak een optelsom van de 
overwegingenn zoals beschreven bij de individuele handelingen. 

Bijj  preventieve activiteiten trof ik relatief weinig overwegingen over de werking ervan aan. 
Dee belangrijkste overweging was hier steeds dat als men niet zo handelt, er problemen bij het 
kindd op zullen treden. 

Opvallendd is dat ik het gebruik van homeopathische middelen voor gezondheidsproblemen en 
preventiee bij kinderen bij een meerderheid van de Nederlandse moeders aantrof en in mindere 
matee bij de Nederlands-Indische moeders. De Surinaams-Hindoestaanse moeders maakten 
helemaall  geen gebruik van homeopathische middelen voor hun kinderen. Hierbij zij opgemerkt 
datdat alle moeders het bestaan van deze middelen kenden. 

Hett letten op kleurstoffen en suiker in verband met hyperactiviteit is vooral iets wat leeft bij de 
Nederlandsee moeders; ik trof het in mindere mate bij de Nederlands-Indische moeders aan en bij 
dee Surinaams-Hindoestaanse moeders in het geheel niet. 

Alless overziend zou kunnen worden geconcludeerd dat de moeders uitwendig behandelen 
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voornamelijkk toepassen als symptoombestrijding, terwijl inwendig behandelen meest is gericht 
opp het bestrijden van het gezondheidsprobleem. Bij preventie zien we beide vormen van 
behandelenn optreden, aangevuld met iets op het lichaam dragen en nog wat andere maatregelen. 

Inn mijn onderzoek ben ik uitgegaan van twee systemen, het leken en professionele systeem. Elk 
vann deze systemen hebben een eigen bereik, een eigen behandelingsgebied. De moeders hebben 
middelenn thuis of kopen wat vrij verkrijgbaar is, de arts schrijft geneesmiddelen voor. Echter, een n 
duidelijkee afbakening van de reguliere en alledaagse zorg blijkt niet altijd te geven. Er is veel 
'grensverkeer'' tussen beiden. Enerzijds propageren professionele hulpverleners vaak het geven 
vann een huismiddeltje. Anderzijds dokteren moeders ook vaak zelf en geven dan geneesmiddelen 
diee van een eerder geval over zijn gebleven. Hiermee beslissen de moeders dus in feite zelf over 
hett toedienen van niet vrij verkrijgbare medicijnen. 
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Hoofdstukk 7 

Bronnen n 

Inn de vorige drie hoofdstukken is het signaleren, interpreteren en handelen van moeders bij 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen in beeld gebracht. Hierbij heb ik tevens aangegeven 
welkee overwegingen zij hierbij laten gelden, en op welke wijze de moeders hierbij hun kennis 
gebruiken.. Moeders kunnen deze kennis met betrekking tot het omgaan met 
gezondheidsproblemenn op verschillende momenten en uit verschillende bronnen verkrijgen. 

Allereerstt werk ik in dit hoofdstuk uit welke bronnen de moeders raadplegen op het 
momentt dat een gezondheidsprobleem bij hun kind optreedt en hun kennis om daarmee om te 
gaann tekortschiet. Het raadplegen zie ik daarmee als onderdeel van de hanteringssequentie, 
alss een vorm van handelen die moeders in elke fase van de hanteringssequentie kunnen 
toepassen,, als ondersteuningg bij signaleren, interpreteren of handelen. 

Vervolgenss ga ik in dit hoofdstuk in op de wijze waarop de moeders de kennis opdoen 
diee zij later in hanteringssequenties kunnen gebruiken. Deze overdracht van kennis uit 
verschillendee bronnen is niet gekoppeld aan toepassing in een specifieke hanteringssequentie. 

Tenslottee beschrijf ik in dit hoofdstuk de eigenwijsheid van de moeders, ofwel: de 
overwegingenn van de moeders om in hanteringssequenties of bij preventie de uit 
verschillendee bronnen bij raadplegen verkregen informatie of eerder opgedane kennis in een 
hanteringssequentiee niet toe te passen. 

Raadplegen n 

Wanneerr de moeder in een concrete hanteringssequentie geen idee heeft wat haar kind heeft of 
alss de ernst van een gezondheidsprobleem toeneemt kunnen moeders besluiten naar buiten te 
tredenn en hulp van anderen in te roepen omdat zij hun kennis als onvoldoende ervaren. Dit kan 
zijnn bij het signaleren ("Kij k ji j eens?'), interpreteren ("Wat denk ji j dat het is?') of handelen 
("Watt zou ji j doen?'). Zij kunnen hierbij a) iemand raadplegen uit hun lekennetwerk, b) een 
professionelee hulpverlener om hulp vragen of c) de media bekijken. Hierbij heb ik steeds gezocht 
naarr de overwegingen van de moeders om bij een alledaags gezondheidsprobleem deze 
verschillendee bronnen te raadplegen. 

a)a) Lekennetwerk 

Eenn belangrijke schakel bij het raadplegen in geval van ziekte bij een kind is het 
lekennetwerkk van de moeder. In de data heb ik voor de moeders een aantal verschillende 
bronnenn van kennis gevonden. Deze bronnen zijn i. familie, ii . buren, iii . vrienden en 
kennissen,, iv. collega's en v. traditionele genezers. 

/'.. Familie 
Bijj  weinig verontrustende en bekende aanwijzingen varen de moeders meestal eerst op hun 
eigenn ingevingen. 
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Dee zou het er natuurlijk wel met mijn moeder [over hebben] als R. niet kon slapen door het 

hoesten,, of 's nachts wakker worden van het hoesten, want dan denk ik, hoest hij pas goed, 

dann zou ik het zeker met haar over hebben., nou mam, weet je wel, hij hoest erg, zal ik nou naar 

dee dokter gaan, of zal ik zelf even druppeltjes halen, maar dat heeft hij nog nooit gehad, alleen 

flinkk kuchen. 

Hieruitt spreekt echter ook een vanzelfsprekende rol van de moeder van de moeder als 
informatiebron,, maar ook wait-and-see om de moeder te raadplegen, het netwerk raadplegen 
bijj  de beslissing om naar de huisarts te gaan. 

Onderr familie vallen naast de moeder van de moeder de vader, schoonouders, broers, 
zusterss en schoonfamilie, maar ook de echtgenoot. 

Alss de intensiteit van aanwijzingen voor de moeder niet genoeg om ze op te merken, 
kann een aanwijzingen het eerst door iemand vanuit het netwerk van de moeder worden 
opgemerkt.. De hierboven geciteerde moeder zegt over het signaleren van de aanwijzingen 
voorr 'het boze oog' bij haar oudere kind: 

Maarr meestal let ik kan ik er niet meer op letten want dan zegt mijn schoonmoeder weetje. Of als 

zijj  bij je is, of iemand anders bij je is en die ziet het. Dan zegt ze. 

Ongevraagdd wijst iemand uit de directe omgeving de moeder op aanwijzingen, eerder dan zij 
zelff  kan opmerken. Daarnaast geeft de moeder aan dat zij deze aanwijzingen voor een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem moeilijk kan herkennen. 

Aanwijzingenn kunnen door het netwerk als belangrijk worden aangemerkt, maar door 
dee moeder niet als zodanig worden gezien: 

Maarr dat zeggen ze allemaal wel een beetje. Goh kind wat zie je weer wit. Als mijn vader haar nu 

zouu zien dan zegt hij goh wat zie je toch weer wit. Dat zeggen mijn ouders steeds en mijn oma, en 

daarr word ik niet goed van. Want net of ze nooit buiten komt of gezond is, weet je wel. 

Eenn ander voorbeeld van aanwijzingen die niet door de moeder van het kind worden 
opgemerkt,, maar waar de moeder door haar moeder attent gemaakt wordt op de 
verschijnselenn is: 

Enn nu draagt zij gewone schoenen, en ik probeer gewoon haar voeten, wij masseren onze kinderen 

he,, voordat ze in bad gaan, toen ze klein was En ik masseer nog haar benen enzo, zodat het toch 

eenn beetje goed gaat, dat haar been een beetje sterk wordt. Maar mijn schoonmoeder schreeuwt 

mijj  als het een beetje achteruit gaat. Maar ze heeft een beetje zwakke benen. Dus zij let ook veel 

op. . 

Dee omgeving van moeder en kind blijkt uiterst opmerkzaam en wijst de moeder op door hen 
waargenomenn aanwijzingen. Het is echter de moeder die besluit al dan niet iets met deze 
aanwijzingenn te doen. 

Eenn verklaring van de oorzaak of advies voor een behandeling is van familie veelal snel 
bijj  de hand. De moeder van de moeders bleek in het overgrote deel van de interviews het 
eerstee te raadplegen aanspreekpunt. Zo vertelt een moeder over het advies van haar moeder: 
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o:: Ze had een moeilijke ontlasting? 

m:: Ja ze had al. Maar dat had ze al toen ji j hier kwam want ze at een paar dagen moeilijk dus 

toenn had ik mijn moeder die avond gebeld, en die zegt van: nou dan moet je even een 

banaantjee met een beetje sinaasappelsap prakken met liga, wat banaan. Want banaan stopt, 

sinaasappell  laxeert en dat werkt weer tegen of zoiets , ik weet niet precies. Maar ik heb het 

eenn paar dagen geprobeerd enne ik weet niet of het daardoor geholpen heeft, maar het is 

over. . 

Inn haar dagboekje schrijft een andere moeder, waarvan haar moeder al overleden is: 

JaJa soms krijg je zoveel adviezen dat je hoofd tolt zolang het nog niet heel erg was heb ik hem 

alleenalleen een halve sinaspril gegeven daar sliep hij een paar uur heerlijk op. 

P.s.P.s. Mijn moeder zei altijd slapen is het beste medicijn. 

Ondankss alle andere adviezen volgde deze moeder de oude raad van haar moeder op. Ze geeft 
daarbijj  Sinaspril om het kind de slaap te laten vatten. 

Vann familie krijg je advies op het moment dat het nodig is, ook als professionele 
hulpverlenerss niet direct bereikbaar zijn. Daarom wordt vaak in eerste instantie bij 
gezondheidsproblemenn familie geraadpleegd. Als de verkregen adviezen niet bevredigend 
zijn,, kan een moeder besluiten anderen te raadplegen. 

Eenn moeder geeft vooruitlopend op gezondheidsproblemen aan hoe zij denkt te zullen 
handelenn bij een gezondheidsprobleem, wetende dat haar eigen moeder in het buitenland 
woont: : 

Kinderziektenn heb ik nog niet meegemaakt, maar als het gebeurt, dan vraag ik m'n 
schoonmoeder.... die zal het weten. 

Wanneerr de directe familie nog in Suriname zit is het kostbaar om even een moeder te bellen 
voorr een advies bij ziekte. Daarom wordt de hulp ingeroepen van de schoonmoeder. 

Err is ook een geval waar de echtgenoot in Suriname zit. Als een van de kinderen ziek 
wordtt kan de moeder niet met haar man overleggen wat te doen. 

o:: Je zegt ik ben toen naar de dokter gegaan en heb zetpillen gekregen voor.... 

m:: De koorts 

o:: Voor de koorts. Je bent met hem over straat gegaan met de koorts. 

m:: Ja 

o:: Was je man er toen op dat moment. 

m:: Ehm nee hij was er niet, hij was in Suriname. 

Eenn aardig voorbeeld van de nauwe band van een moeder met haar ouders is dat van een 
Nederlands-Indischee moeder, waarvan haar zoontje van twee jaar ziek is. Hij geeft over en 
heeftt verhoging. De moeder belt altijd haar ouders en vertelt: 

.... dat was het eerste wat mijn moeder zei: zorg wel dat hij blijf t drinken, want ik dacht op een 

gegevenn moment, ja ik denk: komt het even uit, ik denk nou ja laat maar even. Hij zal er wel geen 

zinn in hebben. Maar mijn moeder die zei dan toen van: want ja die bellen dan om de tien minuten, 
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vann hoe het gaat. En dan is het: zullen we komen. Maar ik weet gewoon dat hij dan heel druk 
wordtt als zij komen. En dat werkt ook niet bevorderlijk. 

Ja,, zij heeft het vroeger ook goed gedaan, dus waarom zou ik dan niet uh... En bovendien zegt ze 
datt niet op een manier van: je moet of je dit. Maar ze zegt gewoon, je zou.... 

Dee moeder interpreteert de aanwijzingen en handelt op basis van aanwezige kennis verkregen 
uitt haar lekennetwerk. De volgende moeder krijgt hierbij veel advies van haar schoonmoeder, 
waarbijj  een alledaagse uitleg over optredende verschijnselen wordt gegeven: 

Jaa ik heb altijd gehoord van Ma [=schoonmoeder] als je teveel verkouden gaat worden dus.... het 
gaatt nou een beetje afsteken, dan he, dan stoot nou even een beetje af.... in het begin hielp dat 
altijdd tegen de verkoudheid, en nou hoest hij ook erg veel 

jaja omdat het eh, ze zegt dat is homeopathisch, en dat is ook voor de verkoudheid en griep en zo. 

Dee kennis over een bepaalde behandeling, een bepaald middel kan door de familie worden 
aangedragen: : 

m:: Ja buikpijn, ja alleen diarree, 
o:: en hoe kwam je op dat Norit-tablet? 
m:: van mijn tante: die had het in huis ook en die zei van geef dat maar en het heeft 

geholpenn .... Eigenlijk ben ik niet erachter gekomen hoe ze diaree eh had. Ja nou heb ik ook 
Norit-tabletjes s 

Dee moeder wordt op het idee gebracht doordat een familielid de kennis en het middel voor de 
behandelingg van het probleem in huis heeft. 

Doorr een opmerkzaamheid van familie worden moeders in sommige gevallen in meer of 
minderee mate dwingend aangezet tot handelen. 

Jaa want meestal, af en toe vergeet ik het, en dan eh komt hij bij een persoon te zitten waar hij 
graagg bij wil zitten, en dan eh ja en ja dan ruiken ze hem, en dan zeggen ze "heb je dat kind nu 
ingesmeerdd of niet?" Ja met die verkoudheid dan komt het los en zo en dan gaat het gauw over. 

Familiee kan een moeder zo aan een behandeling herinneren, waardoor zij tot het gevraagde 
handelenn overgaan. De overweging die wordt gegeven voor een bepaalde behandeling is voor 
dee moeder overtuigend genoeg. De moeders normaliseren hun handelen door aan te geven dat 
watt er gesuggereerd wordt goed is. De omgeving van de moeders is een bron van directe 
socialee druk of geeft vooronderstelde indirecte vanzelfsprekendheid binnen de groep weer. 

Bijj  het boze oog handelen moeders enerzijds op basis van kennis en beredeneerd, 
anderzijdss omdat iedereen haar kind in blauw baadt, dus onberedeneerd. Zo vertellen moeders: 

Enn dan zegt mijn moeder "doe hem in blauw water" en daar heeft hij best wel baat bij. 

Jaa ze vroegen mij over het in bad doen, ik zeg van eh... ja, iedere dag blauw erbij enzo, ik zei ja. 
Enn ik zag het ook bij mijn familie als zij kleintjes hadden, iedereen deed eh blauw in hun badje. 
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Duss ach ja waarom ik niet? 

Ja,, eigenlijk eh .. toen vond ik van eh... Ja, nou, hij was ook al een beetje groot geworden... ja nou doe 

ikk het niet meer hoor. Ja, eigenlijk eh... wanneer blauw in het water is dan vond ik dat wel., smerig 

ofzo,, maar omdat iedereen het doet, deed ik het maar ook! 

Enerzijdss kan de omgeving stimuleren traditioneel te handelen maar anderzijds wanneer de 
omgevingg er geen waarde aan hecht verwacht zij van de moeder ook geen traditioneel handelen. 

m:: Weet je mijn schoonouders geloven dat niet he... 

o:: Oh die geloven er niet in? 

m:: Nee, dus eh... wij doen ook niet. 

Eenn moeder kan eveneens zelf besluiten traditioneel te handelen zonder te weten waarom. Zo 
verteltt zij: 

Ja,, want ... ja, kijk van dat ding, van die blauw... ik doe het eigenlijk, maar echt precies de reden 

ervan,, ja dat ken ik niet. Ja ze zeggen boze ogen maar ja, ik geloof niet in boze ogen. 

Dee moeder heeft hier geen verdere overweging achter het handelen. 
Dee overwegingen om het kind te baden in blauw zijn beredeneerd op basis van kennis, 

off  niet beredeneerd. Dat laatste wil zeggen dat culturele druk of culturele 
vanzelfsprekendheidd een belangrijke rol speelt. Opvallend is dat voor deze vorm van 
handelenn de druk van het netwerk groot is. De moeder stelt schoonmoeder of moeder of 
anderee familieleden graag tevreden. Daarnaast speelt ook de culturele vanzelfsprekendheid 
eenn rol. Moeders baden hun kinderen in blauw omdat hun omgeving dit ook doet. Iedere 
Surinaams-Hindoestaansee moeder ziet wat er met een door het boze oog getroffen kind aan de 
handd is. Dus wil je het goed doen dan moetje als moeder je kind baden in blauw hierdoor kan 
jee kind snel weer beter worden. 

Opvallendd is dat de partners van de moeders de gezondheidsproblemen vaak aan hen 
overlaten: : 

m:: Hij laat het aan mij over. Hij weet niks van kinderen (lacht). Ik moet soms zelf achter hem 

rennen n 

o:: komeet dan, eet dan! (lacht) 

Dee man blijkt vaak onvoldoende kennis van zaken te hebben en houdt zich verder niet zo 
bezigg met de gezondheidsproblemen. In veel gevallen treedt hij pas naar voren als het 
gezondheidsprobleemm ernstiger wordt. Een moeder vertelt: 

Ja,, want M die heeft, die is ten eerste voor zijn werk best wel 's avonds wel eens weg, hij traint 

tweee avonden in de week en hij dart een avond in de week, dus ben ik best wel vaak met hem 

[=haarr kind] natuurlijk zelf samen. Dus ik heb ook wel een beetje afgeleerd om dan steeds te 

bellenn naar hem, hij kan er ook verder weinig aan doen. 

Dee moeder geeft aan bij problemen haar man niet te raadplegen maar zelf te handelen. 
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Hett familienetwerk is over het algemeen voor moeders snel en makkelijk toegankelijk. De 
moederr van de moeders speelt hier vaak en belangrijke rol. 

Sommigee gezondheidsproblemen beginnen voor de moeder met een ongevraagd signaal 
uitt haar omgeving, waarbij zij door het lekennetwerk gewezen wordt op een (beginnend) 
gezondheidsprobleem.. Familie kan de moeder verder behulpzaam zijn bij het interpreteren en 
handelen.. In sommige gevallen is hierbij sprake van sociale druk. Moeders voeren dan 
handelingenn uit omdat dit vanuit het netwerk van hen wordt verwacht. 

Echtgenotenn houden zich veelal niet met alledaagse gezondheidsproblemen bezig. 

ii.ii.  Buren 
Mett de buren is over het algemeen weinig contact. Men is vaak ontevreden over de 
huisvesting.. Dit kan betrekking hebben op de woning, overlast van de buren of de mensen die 
inn de wijk wonen, waar men nauwelijks of geen contact mee heeft. 

Zoo vertelt een moeder, die heel graag wil verhuizen, over haar buren: 

m:: Nou het is echt een gekkenhuis hier. Vooral eh, hiernaast. Maar ja nu gaat het ietsje beter, 

wantt ... mijn man had ruzie met ze gehad. Nou niet echt ruzie, maar hij heeft gezegd dat 

zijj  te veel lawaai maken enzo. 's Avonds als we slapen komen ze met zijn allen op de trap 

enn dan huilen kinderen en dan praten ze zo hard... Ik vind het gewoon erg. 

o:: dus je kunt eigenlijk niet goed slapen daardoor. 

m:: Niet goed slapen nee en de kinderen ook niet. 

Dee rol die het netwerk speelt bij het handelen van de moeders kan soms ongevraagd zijn. Zo 
kunnenn moeders van buren ongevraagd advies krijgen. Zo schrijft een moeder in haar 
dagboekje: : 

T.T. is gevallen in de tuin op zijn hoofd. Er kwam een bult zo groot als een ei, volgens de 

buurvrouwbuurvrouw [die alles had zien gebeuren van boven] moest ik er boter opsmeren. De zwelling was 

heelheel snel weer weg. 

Dee moeder voegt hier aan toe: 

Jaa dat hielp als een trein, weer wat geleerd. 

Eenn buurvrouw voorzag de moeder van direct toepasbare kennis, die resulteerde in een voor 
dee moeder geheel nieuwe en effectieve behandeling. Moeders raadplegen bij 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen in het algemeen slechts weinig de buren. 

iii .. Vrienden en kennissen 
Dee vrienden- en kennissenkring van de moeders is over het algemeen klein - niet meer dan 
driee of vier goede vriendinnen, die ze onregelmatig zien. De beslommeringen van alledag met 
dee kinderen zoals de maaltijden, slaaptijden, het naar school brengen en weer halen, het 
badenn en het huishouden (de boodschappen doen, het huis schoonhouden en opruimen) 
nemenn het grootste deel van de dagen in beslag, zodat er weinig tijd overblijft voor bezoekjes 
aann vriendinnen. 

Eenn moeder die een slechte relatie heeft met haar moeder geeft aan dat zij meestal een 
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paarr goede vriendinnen met wat oudere kinderen raadpleegt. 

m:: De ga gewoon van mijn gevoel uit wat mijn gevoel zegt dat doe ik en als ik denk ik kan het 

niett maken dan ja dan vraag ik iemand die wat meer ervaring heeft als ik en dan kijk ik hoe 

off  wat. 

o:: En wie is die iemand dan meestal... 

m:: Nou bijvoorbeeld mijn vriendin die heeft er twee, eentje van drie maanden en eentje van 

zes., , 

o:: Dat is die vriendin ook waarom je eigenlijk naar Den Haag gekomen bent.. 

m:: Ja,., bijna zes die is nog vijf bijna zes en dan vraag ik het daaraan en dan heb ik nog een 

vriendinn die heeft eentje van twee net zoals haar en eentje van vijf wordt hij geloof ik en 

diee hebben al wat meer ervaring als ik. 

o:: En daar overleg je zo'n beetje mee wat denk je dat ik moet doen... 

m:: Precies ik vraag ze aan alle twee en als het een beetje overeenkomt dan probeer ik het... 

o:: Dan doe je het ook. 

m:: Ja. 

o:: Ja en heb je nou ondanks ja je ziet je moeder nu niet zo erg veel meer... Heb je soms toch 

nogg wel eens datje iets eh.. vraagt, 

m:: Raad vraagt... nee. 

Dezee moeder heeft op deze wijze haar eigen strategie ontwikkeld bij het raadplegen van haar 
lekennetwerk.. Zij maakt graag gebruik van vriendinnen die al meer ervaring met 
ziekteproblemenn bij kinderen hebben. 

Overr de invloed van kennissen zegt een andere moeder: 

m:: Stel je voor al je familie is in Suriname en je hebt geen contact met andere mensen. Je ziet 

hett waar je dan ook gaat jaloezie.. Mensen willen niet met je opschieten... Dan kan je 

nergenss terecht. En van Hollandse dingen kun je ook niet zoveel weten. 

o:: Nee. 

m:: Dus dan kan je ook nergens naar toe. 

o:: Je zegt van je moeder is eigenlijk heel belangrijk op dat gebied. 

Zijj  heeft nog de goede contacten 

m:: En van haar heb ik dus heel veel geleerd zij gaat ook naar families en bij haar komen ook 

kennissenn en zo Dan praten ze onder elkaar, mijn dochter heeft een zoon gehad en dit en dat. 

Dann praten ze gewoon en dan zegt die van ja je moet zo en zo doen. Heb ik ook gedaan Probeert 

hett lukt het wel Als het niet lukt dan doe je zo en zo weer. Dus zo doende heb ik dus veel van 

mijnn moeder geleerd en haar kennissen en dan vragen ze ook van hoe gaat het met je leven hoe is 

hett met je kind. En als ik zeg mijn kind heeft dit en dat gedaan, gehad en wordt niet beter Dan 

zeggenn ze oh, doe zo en zo. Probeer het misschien lukt het. Helpt wel. 

o:: Maar dat zijn wel de dingetjes die toch een beetje in de sfeer van het boze oog zijn. 

m:: Ja 

o:: ja 

m:: Ja en met geesten en zo. 

Eenn andere moeder vergelijkt de gezondheid van haar kind met de omgeving: 
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ehh ja ik vind, dat hij voor zijn twee en een half, is zijn gezondheid best wel goed hoor, want ik 

hoorr ook wel eens andere verhalen. 

Doorr afwezigheid van directe familie kan een verschuiving optreden naar het raadplegen 
vriendinnenn of kennissen. 

iv.. Collega 's 
Err zijn moeders die door een deeltijdbaan in contact komen met collega's op het werk. Zij 
werkenn voor twee of drie dagen in de week bijvoorbeeld als bejaardenhulp, administratief 
medewerksterr of kapster of hebben een schoonmaakbaan 's avonds. Een moeder vertelt over 
dee adviezen die haar collega's op het werk gaven bij het ziek zijn van haar zoontje: 

Jaa dat is altijd.... al die moeders die eh... Ik zit ook in een hele grote omgeving van eh .. allemaal 

mijnn leeftijd... 

Allemaall  ook eigenlijk net begonnen , met kinderen weetje wel... allemaal zelf nog van die kleine 

kinderen.. Dat is wel leuk ze weten er allemaal wel wat ... 

Eenn moeder werkt, bij de oppas werd haar kind ziek. Het kreeg hoge koorts en moest 
overgeven.. Toen de moeder hierover op haar werk met de oppas had gebeld, kreeg zij direct 
allerleii  adviezen van de collega's. 

m:: Ja dat is echt zo'n geiten wollen sokken type die dat tegen mij zei... dat is een meisje dat 

bijj  mij op de zaak werkt dat is echt zo'n alternatieve dame en die heeft twee kinderen... 

o:: En die hoorde van hij heeft koorts en toen zei ze van kompressen met citroen 

m:: Ja 

o:: De andere vond dat weer belachelijk. 

m:: Japreciesja (lacht) dan krijgje van die tegenstrijdige verhalen... 

o:: Jij was dus aan het werken ze (de oppas) belde jou en je vond het toch allemaal heel 

vervelend.. Je vertelt aan je collega's dat hij koorts had dus die ene collega verteld van nou 

dann moetje dus eh.. .(zijn voeten inwikkelen met koude kompressen met citroen). 

m:: En die andere in de zaak zei joh nee helemaal niet waar, sommige zeiden ook in een 

ijskoudd bad of zo... dat lijk t me ook niet zo bevorderlijk... ja ik weet het niet maar.... 

Dee uitwisseling van kennis gaat tussen collega's onderling als vanzelf. 

v.. Traditionele genezer 
Naastt familie, buren, kennissen en collega's onderscheid ik traditionele genezers als aparte 
categoriee binnen het lekennetwerk, omdat zij als specialisten fungeren binnen een bepaalde 
etnisch-religieuzee groep. Het raadplegen met betrekking tot gezondheidsproblemen heeft hier 
eenn samenhang met het geloof. 

Dezee vorm van raadplegen komt naar voren bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
Eenn moeder baadt haar kind in blauw gedurende het eerste levensjaar als remedie tegen 

hethet boze oog, maar na verloop van tijd helpt dit niet meer. Zij raadpleegt dan een genezer die 
vervolgenss volgens moslim gebruik een Tawis [een klein kokertje met een spreuk uit de 
koran]]  voor het zieke kind maakt. 
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Vann een Myagi [genezer], iemand die... wij zijn moslim he. Iemand die in de koran is... veel 

geleerdd heeft. Hij weet., als hij wat maakt., hij heeft wat geschreven, dat hij niet vaker ... boze 

ogenn krijgt, of ziek wordt he. En dat geloven wij, en dat... vanaf die tijd is hij een beetje ... goed, 

zo. . 

Inn een geval van stuip wordt door een Surinaams-Hindoestaanse moeder een priester gehaald 
omm de behandeling van stuip af te ronden. Dit is ook onderdeel van de behandeling van het 
bozee oog, als het kind te oud is voor baden in blauw: 

Enn meestal merk je het als, dan gaan ze overgeven en zo, dan gaat het echt... en dan willen ze niet 

etenn en drinken Dan worden ze ziek hè? En wat wij doen... eh... ik had je net gezegd hebt over 

priesterss hè? Dan brengen we ze naar de priester, weet je, dan lezen ze voor hem voor hè? Geven 

zee ook hem wat te drinken en geven ze iets om in te nemen. Dan worden ze de volgende dag een 

beetjee beter en ze voelen zich beter enzo... 

Hett gezondheidsprobleem is voor de moeder direct als het boze oog herkenbaar. Hiervoor 
achtt zij een bezoek aan de priester nodig. 

Overr het algemeen wordt een traditioneel genezer geraadpleegd als het een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem betreft zoals het boze oog. Een moeder probeert in de 
eerstee instantie zelf een traditionele behandeling, wanneer dit niet helpt raadpleegt zij een 
genezer.. Dit treffen we aan zowel bij Hindoe als Moslim moeders. 

Dee lekennetwerken van de moeders zijn vaak klein. Directe familieleden spelen een grote rol 
inn de verhalen van de moeders en zijn vaak hun eerste aanspreekpunt. Dit geldt met name 
voorr de moeder van de moeder. Buren en vriendinnen krijgen deze rol ook, echter in mindere 
mate.. Collega's van het werk en traditionele genezers komen bij de onderzochte moeders 
minderr vaak voor, deze worden slechts door een beperkt aantal van hen genoemd. 

b)b) Professionele hulpverleners 

Hulpverlenerss in de reguliere gezondheidszorg die de moeder bij gezondheidsproblemen van 
hunn kinderen raadplegen zijn: i. de huisarts en ii . de consultatiebureau-arts. In mijn materiaal 
hebb ik het raadplegen van apotheker en drogist met betrekking tot concrete 
gezondheidsproblemenn bij kinderen weinig aangetroffen. Moeders gaan in het algemeen naar 
apotheekk en drogist wanneer het voor hen duidelijk is wat het gezondheidsprobleem is en wat 
zijj  hiervoor willen kopen. 

Hett verdere verloop van de sequenties waarin moeder huis- of consultatiebureau-arts 
raadplegenn is verder buiten beschouwing gebleven. 

i.i. Huisarts 
Wanneerr zich een gezondheidsprobleem voordoet kunnen moeders overwegen om de huisarts 
tee raadplegen of juist niet, of nog even het probleem aan te zien. Deze situaties kunnen in het 
verloopp van een sequentie in elkaar overgaan. Niet voor alle gevallen in de dagelijkse zorg 
wordtt de hulp ingeroepen van een hulpverlener. Voor de minder ernstige gevallen hebben de 
moederss veelal zelf een strategie. Een voorbeeld van een moeder die bij een 
gezondheidsprobleemm van haar kind de huisarts niet bezoekt is: 
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Maarr ik heb er geen dokter bij gehaald, want ik heb gewoon die medicijnen in huis... tegen de 
koortss [zetpillen] 

Overwegingenn om niet te gaan zijn divers. De moeder waarvan haar zoontje weer een 
verkoudheidd heeft opgelopen overweegt niet eens om naar de huisarts te gaan: 

o:: en je vindt het ook niet iets om mee naar de huisarts te gaan? 
m:: nee, want die gaat zeggen: ja het gaat vanzelf over 
o:: ja, dus j e gaat zelf een beetje uitproberen? 
m:: zelf doktertje spelen ha ha 

Dee moeder wil echter toch iets doen en handelt zelf. De overweging om niet te gaan is 
gebaseerdd op ervaringskennis die is opgedaan bij eerdere bezoeken aan de huisarts. 

Eenn andere reden om geen professionele hulp te raadplegen die door een moeder 
genoemdd werd was het voorkomen dat het kind naar het ziekenhuis zou moeten. 

Enn hij had ... hij had ontzettende pijn in zijn rechter been heeft hij dan. Ik weet niet wat... ik hoop 
datt het groeipijn is, anders weet ik het niet. Maar ik heb niet zo veel zin om nou weer in zo een 
molenn terecht te komen. Ik wacht eerst maar even af tot het ... want als je eenmaal bij het 
[kinderziekenhuis]]  komt, laten ze je ook niet gaan, totdat zij ervan overtuigd zijn dat het niks is. 

Err zijn bij de moeders dus verschillende overwegingen om niet naar de huisarts te gaan. 
Hett 'wait-and-see' principe, zoals onder handelen reeds besproken, speelt ook bij het 

raadplegenn van de huisarts een belangrijke rol. De periode van 'even aanzien' varieert sterk bij 
dee moeders. Een voorbeeld van een korte tijd van afwachten: 

Maarr van hem weet ik nog. Hij was en., drie of vier maanden oud. Toen ging hij plotseling steeds 
blijvenn huilen, huilen en ik dacht misschien heeft hij buikpijn. Heb ik hem eh... venkelthee 
gegevenn in zijn pap En hij bleef maar huilen En opeens voelde hij warm aan. Dus toen dacht ik hij 
heeftt koorts, toen heb ik met de thermometer eh... heb ik de thermometer onder zijn oksel gedaan 
Enn het was negendertig zes. Dus dat was wel koorts Heb ik eh het was een middag Het was vijf 
uurr 's middags toen. Toen dacht ik ja laat maar de hele avond nog kijken hoe het met hem is. En 
dee volgende ochtend was de huisarts er niet. Toen ben ik de volgende middag wel met hem naar 
dee dokter gegaan en toen had hij zetpillen gekregen. 

Eenn andere moeder vertelt niet te wachten, maar direct te raadplegen: 

o:: Heb je eerst afgewacht? 
m:: Nee, met de kinderen bel ik altijd meteen de huisarts daar ben ik heel snel in... De bel soms 

ookk wel de weekend arts. 

Eenn zoontje heeft al enige dagen waterdunne diarree; de moeder schrijft in haar dagboekje op 

maandag: : 

VanVan vaste ontlasting naar dunne, voelde zich moe dus hongerig, wilde niet slapen toch onder 
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lichtelichte aandrang laten slapen kreeg veel thee plus lichte kost crackers met zoute smaak, 's Avonds 

gewoongewoon maaltijd geprobeerd te eten half bordje hiervan 's nachts drie maal diarree ontlasting 

kreegkreeg om vier uur a.m. twee milliliter  Immodium, die heb ik ook altijd in huis en Orisal dat is een 

zoutoplossing. zoutoplossing. 

Dee overwegingg van de moeder waarom ze nog geen huisarts had laten komen is: 

Nee,, nee,... Ja want god hij zal toch hetzelfde zeggen denk ik... Ik bedoel geef hem veel te drinken 

droogg brood droog voer-

Eenn ander patroon bij het handelen is nog even afwachten om de huisarts niet lastig te vallen 

omdatt het nog niet ernstig genoeg is dus onvoldoende reden voor een afspraak. Een kind heeft 

rodee uitslag op de billen, de moeder denkt dat dit door het eten van paprika komt en stopt met het 

etenn hiervan, waardoor de uitslag snel verdween: 

o:: Heb je verder nog van eh dat je misschien nog overwogen hebt om er mee naar de huisarts 

tee gaan. 

m:: Nee nog niet. 

o:: Gewoon eerst maar kijken 

m:: Ja precies die arme man heeft het al druk genoeg.... 

Zoo vertelt een andere moeder over haar handelen bij haar kind met diarree: 

o:: was dat voor jou een reden om naar de huisarts te gaan? Of dat je eerst gewoon zelf met 

diee beschuitjes begon en... 

m:: Ja daar ga ik niet voor naar de huisarts. Nee hoor absoluut niet. 

o:: Gaat vanzelf over? 

m:: Als de koorts na twee dagen eh veel minder is dan ga ik niet naar de huisarts. 

Inn beide citaten vinden de moeders de ernst van het probleem onvoldoende om hiervoor de 
huisartss te raadplegen. 

Dee periode van afwachten kan in de loop van de tijd bij moeders korter worden als gevolg 
vann eigen ervaringen van de moeder of ervaringen van anderen in de omgeving van de moeder. 
Inn de interviews werd in een aantal hanterings sequenties de huisarts bezocht. Hierbij heb ik 
verschillendee overwegingen gevonden. Als een moeder niet weet wat er aan de hand is, 
besluitt zij naar de huisarts te gaan. Bij een geval van waterpokken vertelt een moeder: 

Jaa en die dag daarop heb ik de dokter opgebeld, niet diezelfde dag nog maar de volgende ochtend 

wantt het was... ze kwam 's middags of 's avonds onder de douche vandaan en toen zag ik ze 

[vlekjes]]  en toen heb ik de dokter gebeld... en die zei dus... van kom maar even langs. Ik ben bij 

hemm langs gegaan toen ik hem had gebeld en ben ik langs gegaan. 

Inn een geval van een soort virus weet de moeder niet wat het is, maar zij heeft eerst naar eigen 
inzichtt gehandeld. Voorts heeft zij de nachtdokter gebeld om te vragen wat te doen: 

Hebb ik de dokter gebeld 's avonds [ ] toen zei ik van eh ja, goedenavond, ik ben huppeldepup. 
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Mij nn zoontje is ziek zeg ik zo. Eh nou hij had dus heel erg, hij had blaasjes bij zijn mond en 

binnenn bij zijn lip ook en zo, wat moet ik doen? zeg ik zo. Nou daar wou hij ook niet voor komen. 

Dee moeder is daarna voor de zekerheid nog naar de eigen huisarts gegaan. 

Neee maar de volgende dag ben ik naar mijn eigen huisarts gegaan, en die heeft precies hetzelfde 

gezegd,, daar niet van. [....] Ik dacht nou ja schijt maar. 

Dee eigen huisarts heeft een medicijn voorgeschreven: 

..duss medicijnen gehaald. Moest hij op zijn tandvlees zetten en op zijn lippen en zo en dat heeft 

geholpenn hoor. 

Wee zien hier dat de moeder in het geval van een onbekende ziekte wel aan de slag gaat op 
basiss van haar eigen op ervaring gebaseerde deskundigheid, maar dat zij niet met de 
onzekerheidd wil blijven zitten, en daartoe aanvullend professionele hulp zoekt. De eerste 
huisartss geeft een voor haar onbevredigend antwoord, en daarom raadpleegt de moeder 
aanvullendd nog haar eigen huisarts. Deze bevestigt de eerste diagnose, waarmee de moeder 
gerustgesteldd is. 

Hett raadplegen van de huisarts gebeurt in het algemeen wanneer de kennis van de 
moederr tekort schiet om het gezondheidsprobleem aan te pakken. Zij raadplegen dan de 
huisartss in de veronderstelling dat deze professionele hulpverlener de kennis wel over de 
benodigdee kennis beschikt. De moeders geven echter aan dat ook bij de huisartsen wel eens 
twijfell  aanwezig is. Een moeder vertelt: 

m:: nou de vijfde en zesde ziekte dat leek erg op elkaar eigenlijk; eigenlijk had ik zoiets van 

'nou,, je geeft het gewoon maar een naam, ik weet niet, ik vond het zo eh.. het leek zo erg 

opp elkaar eh eh... het had net zo goed iets anders kunnen zijn, het eh, ja ik had zoiets van 

'jee moet het een naam geven, dat doe je dus maar, maar eh... ja... 

o:: Kun je daar nog iets van vertellen 

m:: Nou het is ook rode vlekjes, hij was toen was hij drie en toen kreeg hij rode vlekjes en 

koorts.. Het leek erg op waterpokken omdat het een soort blaasjes waren. Toen dacht ik 

eigenlijkk waterpokken, maar toen kwam er dus de doktersnachtdienst een vreselijk 

chaotischh man. Hij zei, sowieso omdat hij chaotisch was en eh, hij zei zo van "het zal dan 

well  de ... vijfde ziekte zijn". Ja hij zei: "dat is dat en dat en dan ga ik nu maar weer weg" 

Duss de vijfde dat was dat met die vlekjes en de zesde was met die blaasjes. 

Eenn andere moeder vertelt over wanneer zij de huisarts raadpleegt: 

m:: Nou ze hebben alleen de vijfde of zesde ziekte gehad... Ik noem het maar de ziekte met de 

cijfers.. Al eerder gebruikt 

o:: Kun je me vertellen hoe dat is gegaan? 

m:: Ja ze kregen hoge koorts en uitslag dat op warmte uitslag lijkt... rode pukkeltjes., ik dacht 

eerstt dat het waterpokken waren, 

o:: Heb je eerst afgewacht. 

m:: Nee met de kinderen bel ik altijd meteen de huisarts daar ben ik heel snel in... ik bel soms 
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ookk wel de weekend arts... 

Maarr toen is hij later geweest en zei die dat het de vijfde of zesde ziekte was. 

o:: Je dacht eigenlijk eerst dat het waterpokken was. 

m:: Ja .. maar het bleek de vijfde of zesde ziekte of zo te zijn... ja ze weten het zelf ook niet. 

Uitt deze voorbeelden blijkt de verwarring van de moeders met het benoemen van de 
verschillendee kinderziekten, wat een reden is om naar de huisarts te gaan. Echter, ook de 
hulpverlenerr kan niet met zekerheid vaststellen wat het gezondheidsprobleem is. Een andere 
moederr antwoordde op een vraag of zij wel eens heeft gehoord van de vijfde en zesde ziekte: 

m:: Dat zijn vlekken geloof ik he? Volgens mij heeft hij die wel gehad en daarvoor ben ik ook 

naarr de dokter geweest hoor. Maar die wist ... 

o:: En die zei van het is dat? 

m:: Ja dat zou kunnen dat het dat is. Hij zei maar het zou ook kunnen dat het gewoon irritatie is 

vann een ander waspoeder of een ander wasmiddel of een verzachter of dergelijke. Want hij 

heeftt gewoon een heel vrij gevoelige huid. 

o:: Hm. 

m:: Dat wel.. 

o:: Doe je daar... 

m:: Want hij zit vrij snel met kleine ... kleine pukkeltjes 

o:: Hij reageert gewoon heel snel. 

m:: Reageert heel snel op gewoon eh op eh iets. 

Dee huisarts kan het niet met zekerheid zeggen dat het de vijfde of zesde ziekte is, hij denkt 
aann iets anders namelijk irritatie van de huid door een waspoeder of wasverzachter. Dit is 
voorr de moeder ook een aannemelijke verklaring, gezien het feit dat haar zoontje een vrij 
gevoeligee huid heeft en altijd snel reageert met kleine pukkeltjes. 

Naastt het initiatief van de moeder om naar de huisarts te gaan, kan het raadplegen ook 
afhankelijkk zijn van de invloed van het lekennetwerk. Een moeder vertelt: 

Jaa eerste wat ik doe ga ik naar de huisarts. Dus als, zodra mijn kinderen iets hebben... Dus ik voel 

hett gewoon aan het hoofd, die hebben koorts. En verkouden, kijk ik of het verkouden zo.... Ja ik 

kijkk gewoon een week zo. En ja als die verkouden echt erg is, ja en soms dan heb je dan blijf t het 

gewoonn steeds erger worden die verkouden en dan ga je naar de dokter. En dan geven ze iets of 

dann gewoon geven ze raad of dat ik moet stomen of zo. En dat doe ik en ja dat helpt ook. 

Jaa want ik heb ook gehoord, ja als ze koorts hebben dan moet je niet gewoon thuis blijven. Moet 

gewoonn naar de dokter. Ja die kijkt wel wat het is. Van koorts kun je van alles krijgen. Je weet niet 

watt het van binnen is. 

Inn dit citaat geeft de moeder aan dat haar kennis te kort schiet en ze niet weet wat er bij hoge 
koortss in het lichaam van haar kind plaatsvindt. Het lekennetwerk verwijst de moeder als het 
waree naar de huisarts. 

Ongerustheidd en raadplegen zijn vaak aan elkaar gerelateerd. Ongerustheid vormt daarmee, 
naastt een schakel tussen interpreteren en handelen, een 'trigger' voor het raadplegen van de 
huisarts.. Door de toenemende ernst van een aanwijzing interpreteert een moeder deze als 
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verontrustend.. Een moeder vertelt dat zij, na de situatie een poosje te hebben aangekeken, de 
huisartss heeft geraadpleegd: 

Enn opeens voelde hij warm aan. Dus toen dacht ik hij heeft koorts, toen ben ik met de 
thermometerr eh.. heb ik de thermometer onder zijn oksel gedaan. En het was negenendertigzes. 
Duss dat was wel koorts. Heb ik eh... het was een middag. Het was vijf uur 's middags toen. Toen 
dachtt ik ja, laat maar de hele avond nog kijken hoe het met hem is. En de volgende ochtend was 
hijj  [de huisarts] er niet. Toen ben ik de volgende middag wel met hem naar de dokter gegaan, en 
toenn heeft hij zetpillen gekregen. 

Dezee moeder heeft het duidelijk nog even aangezien. De koorts hield aan. De overweging die 
zijj  geeft waarom ze uiteindelijk toch naar de huisarts gaat duidt op ongerustheid vanwege het 
ontbrekenn van een verklaring voor de aanwijzing: 

Jaa ik wil toch even met hem naar de dokter. Ja want ik dacht misschien heeft hij iets in zijn longen 
off  zo. Ik wist niet wat hij had. Alleen koorts, maar hoe dat kwam en zo dat wist ik niet 

Naa een week van afwachten en thuis dokteren bij het gezondheidsprobleem diarree besluit 
eenn andere moeder met haar kind naar de huisarts te gaan. 

IkIk neem me voor aanstaande maandag echt naar de huisarts te gaan. L. lijkt erg af te vallen in 
gewicht.gewicht. Gelukkig vannacht weer tot half zes door geslapen en de eerste gang was weer naar het 
toilet.toilet. Gelukkig de ontlasting ziet er weer compact bijna normaal, eh normale vorm uit en nog 
steedssteeds moeten we L. aandringen tot eten want voor hem heeft het niet zozeer ... of hoeft het niet 
zozeer. zozeer. 

Hett feit dat het kind diarree heeft en nog steeds moeilijk eet maakt de moeder ongerust. 
Rodee pukkels is een ander verschijnsel waar moeders zich toch wel ongerust over 

maken.. Zo vertelt een moeder: 

m:: Ja .. ik zag ze zitten en toen dacht ik: oh je wat krijgt ze nu weer. Mazelen of rode hond ik 
kreegg het al helemaal benauwd, 

o:: Ja, ja,... de dag daarna: Rode pukkels zijn nog steeds erg rood maar ze heeft er niet echt 
lastlast van. Maak me lichtelijk ongerust en kijkt het weekend even aan, anders ga ik maandag 
naarnaar de dokter Toch ongerust, 

m:: ja in zoverre van ... ja het is toch anders dan een gewone muggenbult, je hebt dan toch van 
zouu ik me vergissen? 

m:: Is het nog iets anders en eeh... en dus vandaar : nou ik kijk het gewoon even aan want ze 
heeftt er niet erg last van ze is niet ziek, ze had nog geen andere verschijnselen dus 

o:: je zegt gewoon: ik geef haar twee dagen het weekend door... 
m:: Ja precies het weekend en als we het dan inderdaad, als ze daar dan een reactie op krijgt of 

hett wordt erger dan gaan we naar de dokter. 

Eenn andere moeder vertelt over haar ongerustheid bij het moeilijk ademen van haar zoon 
gedurendee de nacht: 

184 4 



77 Bronnen 

m:: Ja of het misschien goed is met zijn longen omdat hij moeilijk ademhaalt 
o:: Moeilijk ademen met slapen, bedoel je. 
m:: Nou iets dat het vast zit, weet je. 
o:: vol? 
m:: Dat kan ook wel via zijn longen misschien nou ik dacht laat ik het maar aan de dokter 

vragen. . 

Inn deze gevallen lijk t ongerustheid een 'trigger' om de huisarts te bezoeken. 
Inn een aantal gevallen weten de moeders al vrij zeker wat het is, maar zoeken een 

bevestigingg van hun interpretaties. Een moeder schrijft in haar dagboekje: 

VanochtendVanochtend heb ik meteen weer de temperatuur gemeten en die was zevenendertig, negen. En ja 
hoorhoor waar ik al die tijd al bang voor was: de waterpokken. Ik belde meteen de huisarts voor het 
makenmaken van een afspraak en mijn vermoeden was dus juist. 

Haarr overweging voor het bezoek aan de huisarts is: 

Jaa je weet het eigenlijk al, maar ja ik ben geen dokter, dus heb ik zoiets: nou even naar de huisarts 
enn even laten controleren of het inderdaad zo is. 

Dee moeder raadpleegt hierbij ter controle van haar eigen diagnose. In een ander geval van 
waterpokkenn bevestigt de huisarts wat de moeder al denkt dat het is: 

Ikk belde meteen de huisarts voor een afspraak en mijn vermoeden was dus juist. 

Jaa ik wilde het zeker weten, toch. Je weet het eigenlijk al, maar ja, ik ben geen dokter, dus heb ik 
tochh zoiets: nou even naar de huisarts en even laten controleren of het inderdaad zo is. 

Dee moeder zoekt door het bezoek aan of een telefonisch consult met de huisarts een 
bevestigingg van de eigen interpretatie. 

Eenn moeder kan besluiten om naar een huisarts te gaan om het ziek zijn van het kind te 
verlichten,, maar ook om uitleg over het gezondheidsprobleem te krijgen van de huisarts. Dit 
kann de uitleg van de huisarts aan de moeder omvatten over het ontstaan van het ziek zijn, 
bijvoorbeeldd uitleg over de werking van het oor, wanneer een moeder voor de zoveelste keer 
voorr een oorontsteking met haar kind bij de huisarts verschijnt. 

Dee laatste keer had hij dan een loopoor en ja En ook weer vocht achter zijn trommelvliezen, maar 
hijj  hoefde geen buisje want ze hebben een gehoortest bij hem gedaan en dat was allemaal goed. 
Hijj  had wel elke keer last weetje wel, dat was een loopoor. Ja en pijn in zijn oren. 

Dee moeder kan dus ook de huisarts raadplegen omdat zij zelf de aanwijzingen niet kan 
verklaren. . 

Dee huisarts geeft in veel gevallen bij gezondheidsproblemen een bevestiging van het 
vermoedenn van de moeder om welk gezondheidsprobleem het gaat. Bij het besluit om al dan 
niett naar de huisarts te gaan speelt de ervaringskennis van de moeder een rol, zoals of het een 
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eerstee of volgend kind is. 
Dee moeder kan ook de huisarts raadplegen omdat zij voor het behandelen bepaalde 

middelenn van de huisarts wil krijgen. In overleg met haar huisarts heeft een moeder 
druppeltjess voorgeschreven gekregen: 

Neee mijn huisarts is homeopathisch. Hij probeert het eerst met homeopathische middeltjes en dan 

doett hij pas.... 

Dee moeder geeft aan dat zij hierbij de huisarts prevaleert boven de drogist: 

Ikk heb liever het vertrouwen in mijn huisarts dan gewoon gaan kopen en geven. 

Dee moeder slaat de deskundigheid van de huisarts hoger aan dan die van de drogist. De 
reactiee van een Surinaams-Hindoestaanse moeder is vergelijkbaar: 

Enn ook als ik medicijnen haal, dan haal ik meestal bij de dokter. Ik koop het nooit. Nee ook niet 

bijj  de drogist. 

Hieruitt blijkt dat de moeders ook de huisarts raadplegen voor het verkrijgen van bepaalde 
geneesmiddelen. . 

Eenn overweging die bij het raadplegen van het lekennetwerk speelt is dat je meer moeite 
moett doen om naar een huisarts toe te stappen. Vervoer blijkt hier soms een rol te spelen. 

Jaa ik weet nog ik had toen een hele grote kinderwagen waarin ze allebei konden zitten. Dus eh, ik 

duwen.... tot de, ik weet niet of je weet waar de Larijweg is....tot daar. 

Jaa daar is mijn dokter. En ik weet nog heel goed dat ik, duwend met ze, en het was een beetje 

koudd toen., met hem ben gegaan en hij had koorts. Toen heeft hij zetpillen gekregen. 

Eenn andere moeder waarvan het kind hoest beschrijft waarom zij naar de drogist gaat in 
plaatss van naar de huisarts: 

Dee dokter is zo ver... en de drogist is hier vlakbij. Ja ik dacht, maar ... bij de drogist kan ik gewoon 

hoestdrankk halen. Dus gaan we dat eerst doen. Als die niet zou helpen, zou ik wel de dokter bellen. 

Alss ik naar de huisarts moet, moet ik met de tram en de kinderwagen en dan is het om in de tram te 

komenn is het heel moeilijk. Dus ik dacht het is niet zo erg, hij hoest niet zo erg dus gaan we even hier bij 

dee drogist eh wat hoestdrank halen. 

Dee fysieke afstand kan dus belemmerend werken wanneer er geen vrienden in de nabije 
omgevingg zijn. Moeders staan dan alleen in hun besluitvorming. 

Dee moeders raadplegen, als het lekennetwerk geen uitkomst biedt, de huisarts wanneer er 
onzekerheidd is over wat er aan de hand is en om het ziek zijn van hun kind te verlichten. Er 
blijk tt echter een grote variatie te zijn in de overwegingen om al dan (nog) niet naar de 
huisartss te gaan. Hier spelen enerzijds de eigen kennis en ervaring van de moeders en 
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anderzijdss de mate van ongerustheid een belangrijke rol. Als de moeder weet wat er aan de 
handd is en hoe zij moet handelen, en ook de benodigde medicijnen in huis heeft hoeft de 
huisartss niet te worden geraadpleegd. 

Moederss ervaren de toegankelijkheid van de huisarts verschillend. Sommige moeders 
bellenn de huisarts bij elk (vermeend) gezondheidsprobleem; anderen willen de huisarts -in 
vaakk vergelijkbare gevallen- (nog) niet lastigvallen, en kijken het nog even aan. 

Inn bepaalde gevallen wordt de huisarts geraadpleegd om de diagnose van de moeder te 
bevestigen.. Desondanks blijkt de huisarts niet altijd een antwoord te hebben op de vragen. 
Ditt is voor de moeders onbevredigend en een reden om in het vervolg de huisarts voor een 
vergelijkbaarr probleem minder snel te raadplegen. 

Moederss gaan ook naar de huisarts om bepaalde medicijnen voorgeschreven te krijgen 
alss zij niet bij de drogist willen kopen. 

Hett initiatief om naar de dokter te gaan ligt meest bij de moeder. Het netwerk speelt 
hierinn een geringe rol. Afstand kan bepalend voor het wel of niet raadplegen van de huisarts. 

IJ.. Consultatiebureau 
Naastt de adviserende rol, die onder kennis opdoen nader wordt uitgewerkt, kan het 
consultatiebureauu ook worden geraadpleegd in geval van ziekteproblemen. Een moeder 
brengtt bij een controlebezoek een probleem naar voren en krijgt het advies dat haar kind 
minderr last van buikkrampjes zal hebben bij het gebruik van Frisolac: 

Zee zeiden dat ze daarvan minder buikkrampjes krijgen. 

Dee moeder volgt het gegeven advies ter voorkoming van buikkrampjes op. Een andere 
moederr heeft problemen met het gewicht van haar kind: 

Maarr toch maak ik met zorgen, want kijk als je hier kijkt, M. kom eens hier, dat is gewoon, en ik 

maakk me daar zorgen om, maar zij zeggen er is niks aan de hand. 

Hett advies van het consultatiebureau neemt de bezorgdheid van de moeder niet weg; haar 
huisartss blijkt echter hetzelfde advies te geven. Bij een andere moeder constateert het 
consultatiebureauu asymmetrie bij het kindje: 

o:: Even kijken, ik pak gewoon nog heel eventjes de, watje hier nog ingeschreven hebt. 

Woensdag.Woensdag. K. was bij de geboorte asymmetrisch 

NaNa een paar maanden hebben we dit ontdekt via het consultatiebureau ben ik naar het JKZ 

gegaangegaan naar de fysiotherapie. Heeft daar uh leren zitten, 

m:: Leren kruipen, staan 

o:: Kruipen, staan want dat kon hij nog niet? 

m:: Nee hij bleef alleen maar liggen, 

o:: Ja 

m:: Ja echt 

o:: En dat kwam omdat hij dus asymmetrisch was. 

m:: Ja. Nou zegt ze als je een baby een fles geeft hoort hij naar je toe te kijken, maar hij keek 

dee andere kant op. 
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Weerr een andere moeder raadpleegt het consultatiebureau voor het volgende: 

m:: Heel erg. Dat hij in zijn eigen kamer ligt en wij in onze kamer en je hoort het kind dan 

(maaktt ademhalingsgeluid) zo ademhalen. En echt piepen. Piepen en nog eens piepen. 

o:: Hm en dat is de reden waarom je zegt van nou beertjes weg en uh. 

m:: Ja we proberen gewoon alles. Ik heb gisteren ook het consultatiebureau opgebeld of het aan 

dee voeding kan liggen. Nou het kan gewoon niet aan de voeding liggen, want ik dacht van 

wel,, het is echt vanaf de zesde maand drinkt hij pas Frisomel en toen die tijd is het een 

beetjee bij beetje begonnen. Ik heb heel uitgebreid gesprek gehad en zo. Maar nee, daar kan 

hett toch niet aan liggen. 

o:: Nee? 

m:: Anders moest het kind constant diarree hebben, het kind moest uitslag hebben, overgeven 

Niett willen drinken, dat is echt een teken van hij kan niet tegen de voeding. 

o:: Ja maar dat is het dus niet. 

m:: Maar ik kan het gewoon door blijven geven op hun risico, zeg maar, daar is niks mee aan 

dee hand. 

Beidee ouders roken. Moeder zoekt de oorzaak van het probleem ook in deze hoek en heeft 
eenn luchtfilter op proef thuis staan. 

Dee moeders raadplegen de consultatiebureau-arts als er op het moment van het periodieke 
bezoekk sprake is van een gezondheidsprobleem. Deze bezoeken vinden plaats op uitnodiging 
vann het consultatiebureau. Niet alle moeders maken hiervan gebruik. In een enkel geval belt 
eenn moeder als er een gezondheidsprobleem is met het consultatiebureau in plaats van met de 
huisarts.. Dit speelt met name bij jonge kinderen. 

c)c) Media 

Moederss gaan wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet, op zoek gaan naar 
informatiee uit de media over desbetreffend probleem. Niet alle moeders zien de waarde 
hiervan.. Zo vertelt een moeder: 

m:: maar in ieder geval zo'n encyclopedie en alles als ik haar dan bel gaat ze ook gelijk het 

boekk erbij halen weetje wel 

o:: oh ja. 

m:: jaen ik vind dat gewoon onzin... ja... 

Eenn andere moeder: 

Neee ik heb geen boeken ook of zo ik heb helemaal niks eigenlijk ik heb eh voor eh... mijn 

verjaardagg toen dokter Spock gekregen dat is eh toch is dat lachen want daar haal je best wel eens 

watt uit als je nou echt ergens mee zit. De kijk er wel eens in... van toe ze zo ziek was...van nou 

eenss kijken wat de symptomen zijn wat kan ik doen. 

Dezee moeder lijk t toch wat ambivalent tegen dergelijke 'boekenwijsheid' op te kijken. In een 
gevall  van waterpokken vertelt een moeder echter: 
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m:: Nee, nee., daar begon het dus helemaal niet, het begon heel ergens anders het begon in 

haarr gezicht 

o:: In haar gezichtje 

m:: Ja maar niet echt achter haar oortje dat is heel raar 

o:: Verkeerde informatie 

m:: Ja, maar ik heb ook nog nagezocht in dokter Spock, maar die heb ik dan ook; maar daar 

staatt ook achter de oren blijkt toch wel vaak nummer één te zijn maar ja niet bij haar 

Weerr een ander geval: 

m:: Twee jaar en hij werd, hij kreeg vlekjes en hij werd misselijk 

o:: Vlekjes en misselijk 

m:: Ja, en toen eh... en koorts, en toen heb ik dus een weekend dokter gebeld omdat het in het 

weekendd was en die kwam en die zei 'het is de mazelen' en eh... 

o:: Je herkende zelf niet eh... van eh... 

m:: Ja ja ik heb zo'n boek van dokter Spock en daar ga je dan ik kijken en dan denk je van nou 

datt zou het wel eens kunnen zijn maar ja ik heb natuurlijk nooit precies, dat ik eh na ja dat 

betreftt vooral ook toen hij nog zo klein was nu heb ik meer zoiets van nou het gaat wel 

weerr over ook als ik zelf niet denk dat het echt iets heel ergs is, maar normaal en dat was 

duss een eh, 

Dee moeder geeft hier aan dat, omdat haar kind klein was ze nog wel eens in het boek keek 
maarr nu hij wat groter is ze daar wat makkelijker in geworden als ze het niet als ernstig ziet. 
Eenn andere moeder vertelt: 

Jaa een medische encyclopedie heb ik en verder nee ja en verder heeft hij natuurlijk niet echt vaak 

ietss dus ik denk als je kind gewoon vaker wat heeft dat je je er dan ook meer in verdiept. 

Omdatt haar zoontje zelden ziek is heeft zij niet zoveel ervaring met gezondheidsproblemen, 
enn dus ook niet met het zoeken van informatie. 

Binnenn mijn onderzoeksgroep raadplegen de moeders media niet of nauwelijks. Dit 
beperktt zich veelal tot bekendheid met het boek van Dr. Spock. 

Samenvattendd blijkt dat binnen de condities waaronder de moeders in een 
hanteringss sequentie de verschillende netwerken of media raadplegen een grote variatie 
aanwezigg is, waarbij de relatie tot het netwerk, de aanwezigheid van kennis en de onzekerheid 
mett betrekking tot het gezondheidsprobleem een grote rol speelt. 

Bijj  weinig verontrustende en bekende aanwijzingen raadplegen de moeders het 
lekennetwerkk en de professionele hulpverleners in het geheel niet. Moeders hanteren hiernaast 
bijj  het raadplegen voor beide netwerken een 'wait-and-see' strategie. 

Bijj  het raadplegen in geval van een ziekte van het kind is het lekennetwerk van de 
moederr een belangrijke schakel. De moeder van de moeders bleek in het overgrote deel van 
dee interviews het eerste te raadplegen aanspreekpunt. Een verklaring of advies voor een 
behandelingg is van familie vaak snel bij de hand. Vrienden en kennissen kunnen bij 
afwezigheidd van directe familieleden hun plek innemen. Over het algemeen wordt een 
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traditioneell  genezer geraadpleegd als het een bovennatuurlijk gezondheidsprobleem betreft, 
zoalss het boze oog. Een moeder probeert in de eerste instantie zelf een traditionele 
behandeling,, wanneer dit niet helpt raadpleegt zij een genezer. 

Dee moeder kan ook ongevraagd advies krijgen. Dit kan leiden tot sociale druk, 
waardoorr moeders handelingen verrichten zonder te weten waarom en om mensen in de 
omgevingg tevreden te stellen. 

Err is in veel gevallen een drempel om direct naar de huisarts te gaan. De 
beweegredenenn kunnen bij vergelijkbare gezondheidsproblemen verschillen. Uit de data blijkt 
datt de moeders uit mijn onderzoeksgroepen in eerste instantie het lekennetwerk raadplegen en 
thuiss dokteren voordat zij besluiten naar de huisarts gaan. Kennis en ervaring enerzijds, en 
ongerustheidd anderzijds spelen bij deze afweging steeds een belangrijke rol. Moeders 
bezoekenn huisartsen vaak ter bevestiging van hun eigen diagnose, en in bepaalde gevallen om 
medicijnenn voorgeschreven te krijgen. Afstand kan een rol spelen bij het al dan niet naar de 
huisartss gaan. 

Dee moeders raadplegen de consultatiebureau-arts over het algemeen slechts als er een 
gezondheidsprobleemm optreedt ten tijde van het periodieke bezoek. 

Tenslottee kunnen moeders ook media raadplegen wanneer hun kind ziek is. In mijn 
onderzoeksgroepp komt dit echter nauwelijks voor. 

Kenniss opdoen 

Kenniss die door een moeder is opgedaan voordat een gezondheidsprobleem optreedt, kan bij 
zo'nn probleem worden aangesproken. Deze kennis wordt in de hanteringssequentie gebruikt 
bijj  het signaleren, interpreteren en handelen. 

Inn deze paragraaf ga ik na uit welke bronnen en op welke wijze de moeders verschillende 
soortenn kennis opdoen. Een deel van haar kennis krijgt een moeder mee van thuis en in de 
loopp der jaren vult zij op verschillende wijzen haar kennis aan. Te onderscheiden zijn hierbij 
a)) ervaringskennis, b) kennis uit het lekennetwerk, c) professionele kennis en d) media, welke 
ikk met één of enkele citaten illustreer. 

a)a) Ervaringskennis 

Dee kennis die de moeders gebruiken tijdens een hanteringssequentie is deels de kennis die zij 
all  eerder hebben opgedaan met betrekking tot gezondheid en ziekte. Deze kennis heeft de 
moederr opgedaan i. als kind, ii . door ervaringen binnen haar eigen gezin of iii . door 
ervaringenn van anderen. 

i.i. Ervaring als kind 
Eenn moeder vertelt: 

[druppeltjess voor het hoesten] heb ik nooit gedaan maar... ik heb het wel in huis omdat toen ik 

zelff  klein was had ik er ook altijd zo'n last van, ik was een heel erg hoesterig kind... en mijn 

moederr gaf dat ook altijd aan mij voor het slapen vandaar... 

Eenn andere moeder zegt: 
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ADD druppels kreeg ik vroeger ook dus heb ik hem ook gegeven. 

Uitt eigen ervaring als kind geeft de moeder zelf ook AD druppeltjes aan haar kinderen. De 
eigenn ziektegeschiedenis van de moeder is hiermee een aspect van de ervaringskennis bij de 
moederr die wordt gebruikt bij de ziektegevallen bij het kind. Dit kan worden gezien als een 
basiss voor een normaal oordeel. Over haar zoontje dat 's morgens altijd aan het hoesten is in 
zijnn bedje zegt een moeder: 

Jaa ik ben er ook groot mee geworden en ik mankeer ook eigenlijk niks ... dus ik ga daar niet eh... 
vindd ik moeilijk lopen doen... 

Dee moeder plaatst de aanwijzingen bij haar kind in een voor haar herkenbare categorie. Ook 
hett zo weinig mogelijk medicijnen gebruiken kan een moeder van thuis mee hebben 
gekregen.. Een van de moeders vertelt: 

o:: En geef je haar dan ook nog iets ? 
m:: Nee, nee, nee, nee, ik zelf slik geen pillen, zij ook niet, zo ben ik niet opgevoed, alleen 

maarr een hoestdrankje en anders vraag ik de dokter. 

Dee volgende moeder beschrijft nog een andere mogelijke bron van kennis tijdens haar 
kindertijd: : 

m:: en eh ja ik weet niet dat vind ik eigenlijk gewoon heel wonderlijk dat je gewoon een 
heleboell  dingen weet zonder datje eigenlijk snapt waarvan je het weet... 

o:: ja 
m:: ja dat gaat gewoon 
o:: je doet gewoon dingen waarvan je later denkt oh... 
m:: ja dat toch een instinct ja ... ik denk dan toch gewoon ik denk dan toch dat er inderdaad 

tochh een moederinstinct bestaat want je doet gewoon en je weet gewoon altijd heel vaak 
hoee je moet handelen... zonder dat je dat nou echt ergens gelezen of gehoord hebt... dat 
gaatt dan toch misschien ja ik weet het niet waar vandaan ik heb wel als kind heel veel 
opgepast.... en eh... mijn moeder had een vriendin waar toen nog drie jongetjes geboren 
werdenn en misschien dat je daar onbewust wat van meeneemt toch. 

Hiermeee is duidelijk hoe de opvoeding van een moeder zelf en haar ervaring met ziekten als 
kindd van zichzelf of van anderen kunnen doorwerken in haar eigen handelen. 

ii.ii.  Eigen ervaring binnen het gezin 
Dee moeders uit mijn onderzoeksgroep geven aan dat zij vanuit hun opleiding weinig feitelijke 
medisch/biologischee kennis over gezondheid en ziekte in hun dagelijkse omgang met de 
kinderenn gebruiken. Een moeder vertelt: 

o:: Als je nu terug kijkt naar voordat julli e eigenlijk begonnen met kinderen en nu. Is het nou 
meegevallenn of tegengevallen, 

m:: Nou het zit ertussenin het valt niet mee het moederschap je kan er niet voor leren... je 
krijgtt geen opleiding het staat wel eens in boekjes en dat lees ik dan ook, maar je moet het 
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tochh zelf maar allemaal ondervinden. 

Dee kennis die moeders gebruiken bij gezondheidsproblemen van hun kinderen is in het 
merendeell  van de gevallen op andere manieren verkregen dan op school. 

Gedurendee een hanteringssequentie kan een moeder, zoals in de vorige paragraaf 
beschreven,, vanuit het raadplegen nieuwe kennis opdoen. Deze kennis gebruikt zij 
mogelijkerwijss in dezelfde of een volgende sequentie. Zo bouwt de moeder uit eigen 
opgedanee ervaring haar kennis op. De beschikbare kennis van een moeder kan zich uitbreiden 
naarmatee zij vaker geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen: dit valt onder 
ervaringskennis.. In verband met voeding vertelt een moeder: 

Wantt hij geeft gauw over he, kleine dingetjes of zo, als hij gaat huilen, en dan wordt hij vervelend, 

dann heb je kans dat hij gaat overgeven, dan gaat hij hoesten, misschien aanstellerij weetje. 

Dee moeder geeft hier aan dat haar kind door kleine dingen uit zijn evenwicht kan raken en 
daardoorr gaat overgeven en hoesten. Dit onderscheidt zij duidelijk van een werkelijk 
gezondheidsprobleemm en karakteriseert het als aanstellerij. 

Dee reeds aanwezige ervaring bij de moeder kan dan in vergelijkbare situaties worden 
gebruiktt bij het beoordelen van haar kind. Dit komt vanzelfsprekend vaak voor als een 
moederr meerdere kinderen heeft. Een moeder geeft hierover aan: 

Enn misschien ook omdat je je oudste mee hebt gemaakt, dat je al, dat je al een klein beetje in je 

hoofdd hebt van, toen had ik het zo gedaan, weet je wel. 

Watt er in de hanteringssequenties geleerd is vormt voor de moeders de basis van haar kennis 
inn volgende ziekte gevallen. 

m:: Ik ben wel eens met haar naar de huisarts geweest toen ze verkouden was... maar ze geeft 

niets, , 

o:: neeje was toen wel bezorgd 

m:: Ja 

o:: Omdat het zolang duurde.. 

m:: Omdat het zolang duurde Maar ze geven niets voor verkoudheid. Dus doe ik zelf thuis eh, 

Vickss en warm kleden. 

Kenniss die moeders verkregen door het raadplegen van de hulpverlener voor één van hun 
kinderenn passen zij op deze wijze vaak later ook toe, of op andere kinderen in een 
vergelijkbaree situatie. Hiermee legt de moeder tevens een basis voor het kunnen uitvoeren 
vann een management routine, zoals eerder reeds besproken. 

Moederss handelen bij het jongste kind vaak makkelijker. Een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr vertelt over het eten: 

Zijj  moest echt eten de oudste en zo als het etenstijd werd, maar bij haar (de jongste) hoeft het niet. 

Hett was bij deze moeder niet alleen de druk van haar moeder bij het eerste kind die bij het 
tweedee kind afnam. Ook de onbekendheid met bepaalde verstoringen speelde mee. Bij haar 
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tweedee kind heeft ze reeds ervaring opgedaan waardoor haar handelen in een verstoorde 
situatiee haar makkelijker afgaat. 

Ui.Ui. Ervaring in het netwerk 
Dee in hoofdstuk 5 onder 'Ongerustheid' beschreven moeders geven beiden bij verhoging 
vroegtijdigg een zetpil, de een uit eigen ervaring met stuip en de ander uit ervaringen van het 
netwerk.. Het netwerk beïnvloedt door de gegeven informatie over hun ervaringen direct het 
handelenn van de moeder: 

Eenn keer ja, een keer ja toen had hij ... Ja toen na die prikken, toen had hij op een gegeven 

momentt negenendertig half en dan hoor je weer, ja natuurlijkje hoort al die verhalen over stuip of 

hoee noem je dat koortsstuinen, Dat ineens weet je. ja en daar ben ik dan zelf best wel angstig 

voor.. Ja jeetje het is toch best wel hoog en toen hebben we inderdaad een zetpil gegeven. Doe ik 

opp zich niet snel hoor. 

Moederss kunnen op basis van ervaring van het netwerk hun handelen ingrijpend veranderen. 

b)b) Kennis uit het lekennetwerk 

Eenn groot deel van de door mij in de verschillende groepen gevonden variatie in handelen is 
terugg te voeren op de verschillende etnische achtergronden van de moeders. Een moeder krijgt 
kenniss mee vanuit haar eigen omgeving, waarin zij is opgegroeid, haar culturele achtergrond. 
Dee invloed van de culturele achtergrond van een moeder wordt bepaald door het netwerk. 
Wanneerr er veel kennis overdracht tussen moeder en dochter, vader en dochter en andere 
familiee heeft plaats gevonden zien we bij de moeder ook veel traditionele handelingen 
terugkeren.. Vaak blijken alleen de handelingen te zijn overgedragen en niet de achterliggende 
kenniss hierbij. In de sequenties van de moeders komt meerdere malen naar voren dat moeders 
bepaaldee traditionele handelingen verrichten zonder dat zij de werkelijke reden van hun 
handelenn kunnen aangeven vanuit hun culturele achtergrond. Ik geef hier een indruk van de 
meestt voorkomende bronnen van i. Nederlandse alledaagse kennis, ii . Nederlands-Indische 
kenniss en iii . Surinaams-Hindoestaanse kennis. 

i.i. Nederlandse alledaagse kennis 
Eenn moeder houdt haar kind bij verkoudheid warm op aanraden van haar moeder 

Jaa van mijn moeder geleerd dat als je Vicks smeert dan moet je, onder de dekens, moet je echt eh 

... warm blijven. Dan kan het helpen. 

Dee overweging hierbij is de van huis uit meegekregen notie dat dit het beste helpt. Bij 
verkoudheidd van haar zoontje vertelt een moeder: 

Nouu ligt eraan hoe die is ... als het echt helemaal dicht zit en ik doe zo'n ouderwetse oplossing een ui 

naastt zijn bed. 

Dee moeder heeft er kennelijk geen probleem mee dat het leggen van een ui naast het bed van het 
kindd een ouderwets middel is. 
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Hett merendeel van de moeders vertelt bij het kopen van met name snoepgoed te letten 
opp kleurstoffen. Wat het kind er zoal van kan krijgen was niet eenduidig. Het kind kan er 
drukk van worden of de moeders weten niet precies wat het teweeg kan brengen. Maar één 
dingg is duidelijk. Gezond is het niet voor je kind. Zo vertelt een moeder: 

o:: En waarom zeg je "het is voor mij belangrijk zonder kleurstoffen". 
m:: omdat men je er op attent maakt dat dat., eh niet nodig is en waarom zou je het nemen als 

hett niet nodig is. 

Hett feit dat het verteld wordt in de kennissenkring is voor de moeder voldoende reden om er 
opp te letten. 

Dee Nederlandse alledaagse kennis is met name afkomstig uit het lekennetwerk van de 
moeder. . 

Kenniss kan ook van verschillende bronnen tegelijk komen: 

o:: Venkelthee. (Ja). En, die venkelthee... dat heb je ook van je schoonzus? Want vorige keer 
verteldee je ook al over venkelthee. 

m:: Ja, ook van die ene schoonzus, en ik had eh ook op het Consultatiebureau gehoord, 
o:: Hmm. Dus... die hebben gezegd van dat dat goed is? 
m:: Ja, venkelthee. Ook van mijn huisarts, heb ik het eh... gezegd dat ze moeite heeft met 

ontlastingg soms... moest ik haar eh... sinaasappelsap, en ik kon ook venkelthee geven. 

Dezee moeder krijgt (dezelfde) informatie dus zowel uit het professionele als het lekennetwerk. 

ii.ii.  Nederlands-Indische kennis 
Onderr Nederlands-Indische moeders is nog een groot aantal traditionele handelingen in gebruik. 
Eenn Nederlands-Indische moeder vertelt zo over massage van de voeten bij haar kinderen: 

m:: ja dat heb ik van mijn moeder 
o:: dat heb je weer van je moeder 
m:: ja bij mij thuis alleen kan mijn zus kerok. ik niet Maar ik ga proberen, gewoon weetje wel. 

enn ik kan alleen masseren, en mij moeder leert mij altijd... zo en zo vroeger... nee zo niet. 
jee moet naar de spieren zei ze . nou als je pakt zo hier en je gaat zo met je duim mee zo en 
dann ga je van onder je rug ga je helemaal naar boven zo en dan je moet zo pakken weet je, 
dee spieren zo. nou en dan je benen uit zo. 

Hiernaastt doet ze aanvullende kennis over het masseren op bij een vriendin: 

Maarr dat leer ik weer van een ander kennisje want zij is 'tukang pidjit' [=masseuse]. 

Eenn Indische moeder vertelt over het gebruik van Shiling Oil: 

m:: Ja Shiling-olie 

o:: Wat is dat voor olie? 
m:: 'Minyak obat' [een mentholhoudend smeersel] maar het is lekker hoor ruikt lekker hoor 
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o:: Waar haal je die? 

m:: Je kan hier ook halen hoor, maar je moet maar ruiken 

o:: Het is een soort menthol olie 

m:: Ik was gister zo ziek en ik zeg zo ik heb hoofdpijn zeg ik zo tegen mijn man maar ja dat is 

meestall  bij de Indische 'masuk angin'[=verkoudheid] he en ik zeg weet je wat geef mij 

maarr lekker, ga maar 'kerok' [inwrijven met menthol olie met een munt of knoop lijnen 

trekkenn op het lichaam bij verkoudheid] zo.. Met een knoop he. Ja echt waar dat is het 

bestee middel hoor vind ik 

Dee Nederlands-Indische moeders in mijn onderzoeksgroep passen nog veel Indonesische 
gebruikenn en middelen toe, welke vanuit het lekennetwerk zijn overgedragen. 

HI'.. Surinaams-Hindoestaanse kennis 
Hett lekennetwerk is een belangrijke bron van kennis voor de Surinaams-Hindoestaanse 
moeders.. Over de informatie die wordt aangedragen door kennissen zegt een moeder: 

m:: Stel je voor al je familie is in Suriname en je hebt geen contact met andere mensen. Je ziet 

hett waar je dan ook gaat jaloezie.. Mensen willen niet met je opschieten... Dan kan je 

nergenss terecht. En van Hollandse dingen kun je ook niet zoveel weten. 

o:: Nee. 

m:: Dus dan kan je ook nergens naar toe. 

o:: Je zegt van je moeder is eigenlijk heel belangrijk op dat gebied. Zij heeft nog de goede 

contacten n 

m:: En van haar heb ik dus heel veel geleerd zij gaat ook naar families en bij haar komen ook 

kennissenn en zo Dan praten ze onder elkaar, mijn dochter heeft een zoon gehad en dit en dat. Dan 

pratenn ze gewoon en dan zegt die van ja je moet zo en zo doen. Heb ik ook gedaan Probeert het 

luktt het wel Als het niet lukt dan doe je zo en zo weer. Dus zo doende heb ik dus veel van mijn 

moederr geleerd en haar kennissen en dan vragen ze ook van hoe gaat het met je leven hoe is het 

mett je kind. En als ik zeg mijn kind heeft dit en dat gedaan, gehad en wordt niet beter Dan zeggen 

zee oh, doe zo en zo. Probeer het misschien lukt het. Helpt wel. 

o:: Maar dat zijn wel de dingetjes die toch een beetje in de sfeer van het boze oog zijn. 

m:: Ja 

o:: ja 

m:: Ja en met geesten en zo. 

Eenn Hindoestaanse moeder geeft aan dat massage in haar groep aan elkaar overgedragen wordt: 

o:: Ja, ja. Dus, en... heeft het ook een reden? Waarom je beneden begint met masseren, 

waaromm niet, begin je niet bij het hoofd? 

m:: Ja, mijn moeder eh... ging bij die andere ook doen hè? Bij die... dochter van mij en bij die 

andere.... zuster kinderen, dan ging hij, ging mijn moeder eerst die voeten... recht maken, 

o:: Recht maken... 

m:: Ja. Als ze geboren zijn eh is het beetje krom of wat, dan gaat mijn moeder... recht maken, 

masserenn lang... beetje heel goed masseren. Is een oude recept. Ja. Een oude gewoonte, 

o:: Ja... Maar, ehm... dus iedereen... tenminste bij jou in de familie, of zeg je van nou, dat doen 
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wee allemaal... dat is masseren van beneden naar boven met, bij de beentjes, 

m:: Ja. 

Dee moeder van de moeder speelt een belangrijke rol in de overdracht van de massage kennis. 
Eenn andere moeder geeft ook duidelijk het handelen van de groep weer: 

Enn bij ons als ze klein zijn. Zo lang ze klein zijn en we douchen dan gaan we altijd masseren weetje. 

Voetjess zo handjes zo rekken zo. Weetje. 

Eenn moeder refereert haar handelen aan het Surinaams-Hindoestaanse gebruik van massage met 
olie: : 

Ja,, wij gebruiken kokosolie, maar... ja de meeste die hier in Nederland zijn gebruiken babyolie. En 

wijj  gebruiken nog steeds kokosolie, want als mijn schoonmoeder van Suriname komt dan stuurt, 

neemtt ze mee of je kan hier kopen, alleen zijn ze een beetje duurder, maar je kan ze toch kopen. 

Dee vanzelfsprekendheid van het handelen zoals dat voorkomt vanuit een bepaalde culturele 
achtergrondd spreekt uit het volgende voorbeeld, waar het gaat over het behandelen van 
verkoudheid: : 

Datt doen ouders, doen dat. En dan hebben wij het van hun. Maar ja wij vragen nooit waarom daar 

en... . 

Hierr wordt dus vanzelfsprekend gehandeld naar het voorbeeld van de ouders. De 
bovennatuurlijkee kennis die vanuit de Surinaams-Hindoestaanse traditie wordt overgedragen 
verwoorddee een moeder bij een geval van stuip als volgt: 

Wijj  [Surinaamse mensen] zeggen 'stuipie' weetje 

Hett baden in blauw heb ik alleen aangetroffen bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. Zo 
vertellenn zij over het baden in blauw tegen het boze oog: 

Bijj  het baden. Bij ons, Hindoestaanse mensen en Javaanse mensen gebruiken het ook., is gewoon een 

gewoontee van ons, kinderen in blauw te baden. 

Eenn moeder geeft als motivering bij deze behandeling van het boze oog: 

Wee doen maar wat we van onze voorouders hebben geleerd. 

Dee wijze waarop moeders hun culturele kennis hebben opgedaan is over het algemeen genomen 
vann familie of vrienden. De toepassing van traditionele kennis varieert van traditioneel en 
behoudendd tot modern, weinig of niets meer toepassen en niet geloven in de werking van 
traditionelee middelen en de overwegingen daarachter. Het traditionele handelen van de moeder 
kann ook in de tijd verschillen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bij het eerste kind het 
toepassenn van bepaalde culturele gebruiken nauwlettender wordt gevolgd door de familie dan 
bijj  het tweede en de daarop volgende kinderen. 
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Hett feit dat een overwegend Nederlands gebruik zoals een ui onder het bed ook bij andere 
moederss voorkwam blijk t dat kennis van een specifieke groep ook door andere moeders gebruikt 
wordtt mits het voor hen praktisch toepasbaar is en zij vinden dat het werk. We zien hier dat 
moederss elementen uit de cultuur van het land waarin zij wonen overnemen. 

c)c) Professionele kennis 

Professionelee kennis omvat de kennis die de moeders verkrijgen i. via het Consultatiebureau, 
alsookk ii . wat ze leren van bezoeken aan de huisarts. 

i.. Consultatiebureau 
Moederss krijgen van het Consultatiebureau adviezen op het gebied van voeding en preventie. 
Dee adviezen die door het Consultatiebureau worden gegeven ervaren de moeders in het 
algemeenn als belangrijk. Dit is zowel het geval bij preventie als het handelen bij 
gezondheidsproblemen.. Bij de bespreking van het dagelijks menu vertelt een moeder: 

o:: maandag eten een zacht puntje met vlokken een halve liter melk... je houdt die halve liter 
melkk aan he... 

m:: ja dat moet ook van het Consultatiebureau dat vind ik ook belangrijk voor de botten zegt 
men.... dus eh dat doe ik zeker... 

o:: dus veel melk dat hou je wel in de gaten 
m:: en iedere dag gewoon tabletten met fluor dat heb ik niet iedere dag opgeschreven maar dat 

krijgtt hij wel hoor... 
o:: ja watje hier net aan het begin zei., van AD ... en Fluor.. 

Bijj  diarree volgen moeders ook het advies van het Consultatiebureau: 

m:: en de volgende dag... Had 'ie diarree... Een klein beetje diarree. Ik heb hem eh... veel 
drinkenn gegeven, 

o:: Veel drinken gegeven. Eh, limonade.... of, siroop, of gewoon water....? 
m:: Nee., gewoon water, 
o:: Ah ja. Dus je zegt van nou, ik heb hem veel te drinken gegeven. Waarom heb je hem veel 

tee drinken gegeven omdat hij diarree had? 
m:: Ja, als ik eh... ik heb van het Consultatiebureau, in dat boekje staat er ook... en van huis uit 

hebb ik ook gehoord van, als je kind diarree heeft, geef goed te drinken... 

Hierbijj  vormt het door het Consultatiebureau verstrekte 'groeiboekje' voor de moeders een 
bronn van informatie. 

Moederss zijn over het algemeen genomen bereid om adviezen van het 
Consultatiebureauu op te volgen. 

II .. Huisarts 
Dee huisarts kan door het verklaren van een bepaald ziektegeval bijdragen aan het vergroten 
vann de kennis, zoals bleek na het reeds eerder beschreven geval van stuip. De ouders hebben 
bijj  het optreden van dit gezondheidsprobleem op basis van deze voor hen onbekende 
aanwijzingenn geen enkel idee wat het zou kunnen zijn. Zij beschikken niet over de benodigde 

197 7 



77 Bronnen 

kenniss om dit specifieke geval te kunnen plaatsen. De huisarts arriveert als de stuip voorbij 
is.. Hij verklaart aan de ouders dat door een snelle temperatuurverhoging een koortsstuip is 
ontstaan.. De moeder herhaalt dit als volgt: 

Ja.. Als de koorts heel snel stijgt. Van achtendertig floep naar veertig, dan kunnen ze dat krijgen. 

Beetjee zo'n schok en dan komen ze weer een beetje bij. 

Dee verklaring van de arts maakt het probleem voor de moeder achteraf begrijpelijk. 
Dee kennis die moeders bij de huisarts opdoen en toepassen in het handelen is meestal 

gerelateerdd aan eerder opgetreden gezondheidsproblemen, zoals bij steeds terugkomende 
verkoudheid: : 

Dee huisarts zegt zelf van "ja met zes, zeven jaar is dat misschien over". En nou is ie ook wel op 

diee leeftijd dat ie toch wel zelf een beetje af kan doen. Dus het is niet echt een kindje met een 

snottebel.. Dus eh. Maar hij is wel gewoon continu verkouden ... Nog steeds. 

Zoalss bij handelen is aangegeven, passen de moeders ook bij het gebruik van overgebleven 
medicijnenn voor een zelfde eerder opgetreden probleem de interpretatie en het toen gegeven 
behandeladviess van de huisarts toe. 

Eenn professionele hulpverlener kan een middel voorschrijven dat ook zonder recept 
verkrijgbaar,, of zelfs eenvoudig zelf te maken is. De moeders zijn hierbij niet zelf of door hun 
lekennetwerkk op dit idee gekomen, maar krijgen de kennis over het middel van de huisarts. 
Zoo vertelt een moeder: 

o:: Rond half negen is ze nog warmer geworden. Weer zetpil gegeven. Haar neus was droog, 

daarnadaarna kon ze niet slapen. We hebben haar neusdruppels gegeven. Daarna sliep ze goed 

door.door. Uh, die neusdruppels. Die had je ook in huis? 

m:: Ja, van G. 

o:: Uhm, wat waren dat voor druppeltjes? 

m:: Gewoon uh zoutoplossing. 

o:: Oh, die uh spray heb je in huis. 

m:: Ja, nee, meestal als ik naar mijn huisarts ga, dan schrijft hij gewoon die druppels voor. 

o:: Ja. 

m:: Zoutoplossing. 

Opmerkelijkk is dat de huisarts bij gezondheidsproblemen het gebruik van eenvoudige 
huismiddelenn zoals een zoutoplossing adviseert en geen medicijnen voorschrijft. Ook 
zetpillenn tegen koorts kunnen na overleg met de huisarts zijn voorgeschreven. We zien hier 
eveneenss dat een zelfde behandeling, het geven van zetpillen tegen koorts, zowel in eigen 
beheer,, als na overleg met de huisarts kan plaatsvinden. Het gebruik in eigen beheer volgt 
vaakk nadat de kennis over het gebruik bij een bezoek aan de huisarts is opgedaan. 

d)d) Media 

Moederss maken gebruik van de kennis die is opgedaan uit de media bij het interpreteren en 
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behandelen.. Specifieke televisieprogramma's en lectuur met informatie over ziekte en 
gezondheid,, kunnen het gezondheidsgedrag van de moeders beïnvloeden. De ga in op 
i.. televisie, ii . boeken en iii . tijdschriften. 

i.. Televisie 
Dee informatie die wordt verkregen uit een televisie programma kan later van pas komen. Veel 
bekekenn werd het programma de "Vij f uur show" waar altijd een item in opgenomen is over 
gezondheidd en ziekte. Een arts bespreekt hierin een probleem en geeft advies. Een ander 
populairr programma bij de moeders was de 'Ooievaarsjoo'. Op de vraag aan de moeders of ze 
aff  en toe wel eens programma's kijken die te maken hebben met gezondheid is verdeeld 
geantwoord: : 

Ikk kijk wel als ik niks anders te doen heb. 

Sommigee moeders houden de programma's over gezondheid in de gaten in de gids. Een 
moederr vertelt: 

Ohh ja gezondheid vind ik wel interessant hoor. 

Dee volgende moeder schetst haar belangstelling als volgt: 

m:: nou ja de ooievaarshow is op TV als ik het kan zien dan kijk ik er naar... maar 
o:: niet echt eh.. 
m:: nee vaak is het meer van oh ja dat is waar het is meer de herkenning dan dat je er echt wat 

vann opsteekt. 

Onderstaandee moeder hecht een groter belang aan dergelijke programma's: 

Maarr gek, televisie, als ik zie, dat vind ik interessant, over kinderen, oh, ja dat was nog geweest, 
hebb ik opgenomen, heb ik mijn man laten zien, hoe je dan met kinderen, moetje aandacht geven, 
zoalss praten, spelen of zo. 

Toenn ik een moeder vroeg tijdens het interview hoe zij aan het gebruik van Echinaforce 
(homeopathischh middel) was gekomen vertelt zij: 

Omdatt hij vaak verkouden is en toen heb ik zo op de televisie gezien van die Vijf uur show laat hij 
ookk drie moeders die weten geen raad met die kinderen en eh waarom die kinderen altijd juist in 
dee wintermaanden altijd doorlopend verkouden zijn en die dokters die geven alleen maar van die 
penicillinee en zo en dat helpt ook helemaal niks die dingen... 

Nouu hij heeft dat niet gehad... nee maar ik hou niet zo van die dingetjes he ik hou meer van die 
medicijnenn op kruidenbasis, dus hebben ze die kinderen gegeven en toen hebben ze krijgen ze 
meerr weerstand. Ja want die kinderen als ze even naar buiten gaan zijn ze alweer verkouden. Ja en 
duss geef ik die druppeltjes. 

Uitt de interviews blijk t dat een aantal moeders hun idee voor het gebruik van 
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homeopathischee middelen bij verkoudheid op vergelijkbare wijze van de televisie hebben 
opgedaan. . 

Masserenn is handelen wat ik zowel bij de Hindoestaanse en Nederlands-Indische moeders 
aantrof.. Massage wordt tegenwoordig ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse 
moeder.. Een ontwikkeling die door een Hindoestaanse moeder tijdens een interview ter sprake 
komt: : 

m:: Laatst hebben ze op televisie gezegd, bepaalde mensen, Nederlandse mensen doen het toch 

ook.. De denk dat ze hebben het geleerd he? 

o:: Daar heb je gezien dat Nederlandse moeders dat ook doen? 

m:: Ja. Ze hebben het geleerd denk ik. En ze hebben ... ze leren het ook he, nu? Ze hebben een 

stichtingg is het, die moeders leren hun kindje te stimuleren met masseren enzo. 

Dee televisie is makkelijk toegankelijk en geeft een beeld van wat er op het gebied van 
gezondheidd in de samenleving speelt. Hier kunnen de moeders ideeën opdoen. Het niet 
dwingend.. De keuze om iets wel of niet toe te passen ligt geheel bij de moeders. Het luisteren 
naarr de radio bleek bij de door mij geïnterviewde moeders niet van belang voor het opdoen 
vann alledaagse kennis inzake gezondheid. 

ii.ii.  Boeken 
Lezenn van boeken tijdens de eerste zwangerschap kwam nog het meest vaak voor, waarbij de 
moederss willen weten wat er met hun lichaam gebeurt. Maar wanneer het kind er eenmaal is 
volstaatt men met informatie van het consultatiebureau of huisarts. Bij het volgende kind 
wordtt bijna niet meer gelezen. De redenen hiervoor zijn: 

Ikk kom er eigenlijk helemaal niet aan toe. 

Wanneerr er wordt gelezen vertellen de moeders: 

Nouu ik heb... ja ik lees nou de laatste tijd veel in dat boek van dokter Spock voor drie tot zes 

jarigen.. En daar lees ik wel veel in. En daar zie je ook dat heel veel dingen gewoon normaal zijn. 

Hett lezen van boeken komt bij mijn onderzoeksgroep weinig voor. 

Ui.Ui. Tijdschriften 
Sommigenn kregen het huisblad 'Groeien' (gratis toegezonden via Prenatal winkel) toegestuurd 
off  waren in een enkel geval geabonneerd op Kinderen. Ook Ouders van nu is een bron van 
informatie.. Veel bekeken is de huis-aan-huis reclame van de drogisten. Hieruit deden moeders 
hunn ideeën op over bijvoorbeeld vitamine preparaten. Hierdoor wordt onder meer de aandacht 
getrokkenn van een moeder die op zoek was naar vitamine tabletten voor haar zoontje: 

Ja,, want eh er was een folder thuis gevallen, daarin was er van die vitamines, voor kinderen voor 

grotee mensen, voor de botten en zo ja. Maar daar stond in datje eh ze ook ja in de normale drogist 

konn kopen. Het was ik weet niet iets van multi... multivitaminen voor kinderen. Van die kleine 

tabletjess was het geschreven met sinassmaak. 
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Verderr zegt zij hierover: 

Jaa dat probeer ik ja kijken, want eh ja ik zie... Want kijk door minder eten krijgen ze gewoon 
vlekkenn en zo want ja ze zeggen dat ze niet genoeg vitaminen hebben. Dus daarom ... in het 
lichaamm is er iets tekort, na een tijdje zo dus eh.. 

Dee moeder combineert hier verschillende bronnen van informatie. 
Moederss doen uit tijdschriften en ander schriftelijk materiaal met name ideeën op het 

gebiedd van preventie. 

Uitt de media kunnen de moeders actief informatie opnemen of passief informatie meekrijgen. 

Dee door de moeders verkregen kennis hebben zij opgebouwd door eigen ervaring met 
gezondheidsproblemenn of opgedane kennis via anderen en is dus andere kennis dan 
schoolkennis.. Uit mijn analyse blijkt dat media, evenals het netwerk, op verschillende 
manierenn kunnen bijdragen aan de kennis van de moeder. Al deze bronnen van kennis en 
mechanismenn van kennisverwerving kunnen door de moeders in verschillende combinaties 
wordenn gebruikt. 

Eigenwijsheid d 

Non-compliantiee in strikte zin staat voor therapieontrouw, ofwel het niet of niet volgens 
voorschiftt innemen van een door de arts voorgeschreven medicijnen. Ik wil in deze paragraaf 
echterr ook andere vormen van 'eigenwijsheid' van de moeders betrekken, zoals verschil van 
inzichtt bij interpreteren en het niet opvolgen van lekenadviezen. Hierbij gebruikt de moeder 
inn de hanteringssequentie of bij preventie haar 'eigen wijsheid' in plaats van de informatie 
diee bij het raadplegen wordt verkregen of de eerder uit verschillende bronnen opgedane 
kennis.. Onenigheid kan dus optreden ten aanzien van a) interpreteren en b) handelen. 

a)a) Botsende interpretaties 

Botsendee interpretaties vond ik zowel i. tussen moeders en hun lekennetwerk, als ii . tussen 
moederss en hulpverleners. 

/.. Botsen met het lekennetwerk 
Eenn typisch stukje van raadplegen en wat voor verwarring dit teweeg kan brengen in een 
voorbeeldd waar plaatsen en benoemen niet lukt is dat van een moeder met een dochtertje dat rode 
vlekkenn had. De moeder vertelt hierover het volgende: 

Dee rode pokkenvlekken... Zij had allang, maar zij kreeg het niet te snel he! Een beetje, beetje had 
ze,, toen had ik mijn schoonzusje gebeld, en die zei waterpokken. Maar voor de zekerheid ben ik 
tochh naar de huisarts geweest en die wist het niet. Toen ben ik toch naar de crèche geweest en 
toenn hebben ze mij daar gezegd dat het waterpokken was. En mijn schoonzusje zei al, maar ... ik 
vondd het zo vreemd, want ze had het niet op d'r tenen , ze had het niet op d'r hele lichaam, alleen 
eenn beetje op de armen had ze., dit, doe maar tot deze stuk had ze. 
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Dezee kreeg ze later he? Van op die rug. En dan had ze een paar op die gezicht. Dus, ik vond het zo 

vreemd,, waterpokken, en ze heeft van die rode. Waterpokken krijg je toch van die heel grote 

blazenn en zo. 

Enn gisteren had mijn schoonzus, die andere schoonzus van mij, dat het rode hond is. Ik weet echt 

niett wat het is. Zij had precies van die rode... rode blaasjes, ja heel rood. Het is heel vreemd want 

ik..... Waterpokken krijg je met een dag loopt het uit in je hele lichaam. En ze heeft het alleen maar 

tott hier gekregen. 

Dee moeder geeft zelf aan dat ze niet weet wat het is. Zij informeert bij haar lekennetwerk 
maarr de door hen aangegeven suggesties wijken af van de bij haar aanwezige kennis die voor 
haarr doorslaggevend is. Voor haar blijf t het probleem onbenoemd en niet geplaatst. 

ii.ii.  Botsen met professionele hulpverleners 
Inn bepaalde gevallen raadpleegt de moeder het professionele netwerk, maar wijkt de 
professionelee interpretatie af van de ideeën van de moeder. 

.... en ze vonden dat zijn balletjes opgezet waren en toen zeiden ze: 'hij zal er van huilen'; nou hij 

wass een model baby, hij huilde nooit, dat heb ik ook gezegd, maar toen zeiden ze 'nou toch maar 

evenn nakijken' dus.. Nou toen zeiden ze dus en., dat het opgezet was en dat ik daar... dat er iets 

niett goed was: nou, dan word je bezorgd en dan denk je 'wat is er dan', en toen zeiden ze 'nou we 

denkenn een liesbreuk' en als ze dan heel erg huilen... 

Dee moeder is toen verwezen van het consultatiebureau naar de huisarts. 

.... naar de huisarts en die zei van 'nou' die zag er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan, maar die 

zei:: ga voor de zekerheid maar naar het JKZ, daar zijn we dus naar toe gegaan, maar nadat ze., in 

hett begin moetje vrij vaak naar het zuigelingenbureau, en iedere keer begonnen ze er weer over, 

duss op een gegeven moment ga je erin geloven en toen zeiden ze want het is heel gevaarlijk als hij 

huilt'' want dan kan dat ... zo'n liesbreukje, dat is natuurlijk gebroken en dan er ... ze kunnen zijn 

darmenn door een ... nou het was een heel ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval is het heel 

gevaarlijk,, kan heel gevaarlijk zijn vooral bij een jongen dus, dat kon dan in de knel raken en dan 

eh... allerlei enge dingen. Nou dus eh kwamen we in het JKZ en daar hebben er drie artsen, drie 

kinderartsenn naar hem gekeken en de chirurg nog een keer en allemaal waren ze overtuigd van een 

liesbreuk,, terwijl er absoluut geen symptomen voor waren. 

Hijj  huilde niet hij had geen pijn want bij drukken erop reageerde hij niet, nou en uiteindelijk 

moestt hij toch geopereerd worden vonden ze en wie ben je dan om... ik was natuurlijk helemaal 

nogg niks gewend met kinderen, ja je denkt 'een arts weet het' en zeker als een paar dat tegen je 

zeggen,, dan denk je ja... Maar het was zo wreed, het was zo ontzettend zielig toen... 

Dee moeder is het dus eigenlijk niet eens met de artsen maar heeft desondanks haar zoontje 
latenn opereren. Zij beschikt immers niet over de nodige kennis. Zij draagt zo het 
gezondheidsprobleemm van haar zoontje over in professionele handen. 
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Hett gekke, dat was het meest idiote wat je je voor kan stellen is dat nooit iemand tegen mij gezegd 
heeftt 'het was niet nodig geweest'; dat stond in een briefje voor mijn huisarts dat dicht geplakt 
was,, daar stond in dat het geen liesbreuk was geweest, dat heeft nooit iemand in het JKZ heeft 
nooitt iemand dit gezegd tegen me terwijl we nog een paar keer voor nacontroles zijn geweest. 

Dee huisarts heeft de moeder achteraf over de inhoud van het briefje geïnformeerd. Omdat haar 
eigenn gevoel dat er niets aan de hand is, wordt bevestigd is het des te erger. In onderstaand 
voorbeeldd is er volgens de moeder wel iets aan de hand met het oortje van haar kind: 

m:: Er is niks aan de hand, ja een beetje vocht of te veel vet of wat dan ook. Mijn huisarts zegt: 
datt is binnen een paar weken weg. Dat heeft elk kind wel eens. Daar krijgen ze oordruppels 
voor.. En op het Juliana Ziekenhuis zeiden ze: dat vertrekt vanzelf, er is niks mee aan de 
hand.. Maar dat kind zit er mee. Want als je haar oor in kijkt, nou dan zie je echt gewoon 
datt gele zitten. Zo erg is het. 

o:: En heeft ze er last van, of hoort ze sommige dingen niet? 
m:: Ja dat weet ik niet. Ze heeft een gehoortest gedaan en daar was haar linker of haar rechter 

oortjee goed en de ander niet goed., dan zou ze een andere oproep krijgen... maar .. dus dat 
weett ik ook niet. De ben daar wel gewoon over blijven vragen, maar alles is okay zeggen ze. 
Duss dat moet ik dan maar aannemen. Als het door drie artsen verteld wordt. 

Ondankss de twijfels van de moeder neemt zij aan wat er door de artsen is verteld. 

Botsendee interpretaties treden zowel binnen het lekennetwerk als met de professionele 
hulpverlenerss op. 

b)b) Afwijkend handelen 

Hett niet handelen volgens adviezen van anderen komt zowel voor ten opzichte van 
i.. traditionele kennis als van ii . professionele adviezen. 

i.i. Niet volgens traditionele kennis 

Datt het opvolgen van adviezen niet voor iedereen vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat er ook 
moederss zijn die hun alledaagse zorg op eigen wijze invullen. Over het eten van een kind en 
anderee dagelijkse dingen vertelt een moeder: 

o:: mmm heb je het idee datje het hetzelfde doet als je moeder? of zeg je van nou, nee, ik heb 
tochh een heleboel dingen die ik anders doe? 

m:: nee, zelf alles, zelf alles gewoon zelf, niet als mijn moeder of zo, nee. 
o:: niet als je moeder, je hebt echt het idee van 
m:: zelf gewoon 
o:: ik heb mijn eigen weg? 
m:: ja 

Eenn traditioneel middel tegen de koorts is volgens een Nederlands-Indische moeder: 

eh.... die 4711 eau de cologne met uien en zo als je hoge koorts hebt om in te smeren, dus eh 4711 
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eauu de cologne met gesnipperde uien daar maak je een papje van en daar smeer je iemand mee in. 

Ditt is bij de moeder vroeger toegepast, maar zij doet het met bij haar eigen dochters: 

Alss ze heel hoge koorts hebben dan bel ik de dokter wel. 

Inn de relatie met netwerk speelt het al dan niet voldoen aan verwachtingen een rol in het 
handelen. . 

Badenn in blauw komt in mijn Surinaams-Hindoestaanse onderzoeksgroep veel voor. Maar 
niett alle Surinaams-Hindoestaanse moeders baden hun kinderen in blauw. Zo vertelt een 
moeder: : 

Jaa eigenlijk ehm... De geloof eigenlijk niet echt... helemaal niet eigenlijk. 

Dezee moeder weet wel van het boze oog, maar doet niets omdat ze er niet in gelooft. De 
moederr past de aan religie gekoppelde kennis niet toe. In de culturele setting zijn in de 
overwegingenn bij het handelen het niet willen opvolgen van tradities en het weerstaan van 
socialee druk van belang. 

ii.ii.  Niet volgens professioneel advies 
Inn het materiaal komen verschillende situaties voor waarin moeders professionele hulp inroepen 
enn de adviezen niet opvolgen. Hierbij laten zij hun eigen kennis prevaleren boven de 
professionelee kennis. Als overweging voor het wachten met het geven van een door de huisarts 
voorgeschrevenn medicijn vertelt een moeder: 

Omdatt ik toch niet zo voor medicijnen voor hem ben. Ik neem iets makkelijker in voor mijzelf dan 

ikk het aan hem geef en ik heb ze ook uiteindelijk helemaal niet gegeven. 

Hett uitstel van het geven van de medicatie van de huisarts (nog niets doen) heeft hier uiteindelijk 
geleidd tot afstel (niets doen). Het volgende beschrijft de gebeurtenissen bij een geval van stuip: 

Duss op een gegeven moment toen T. er was, toen had hij, met zes weken kreeg hij koorts en toen 

beldee ik hem [de huisarts], toen zei ik "nou T. is ziek" en toen zei hij "laat hem op zijn eigen 

weerstandd een poosje", maar daar was hij toen nog veel te klein voor, dus het was gewoon, ging 

helemaall  verkeerd, dus toen dacht ik van 'dit kan niet' en... 

Zee volgt het advies, ondanks haar twijfels, in eerste instantie op: 

Enn toen dacht ik van nou oké...De intuïtie van de moeder bleek echter gegrond: 's nachts nam de 

koortss toe, en het kind kreeg koortsstuipjes. 

Ditt is voor haar aanleiding om een andere arts te waarschuwen: 

Ja,, het was 's nachts en toen had een nachtdokter gebeld en die kwam en die zei 'waarom heb je je 

huisartss niet gebeld? De zeg 'die heb ik gebeld', nou toen zeiden ze, daar had hij wat voor moeten 

krijgen,, zo'n klein kindje dat eh. dat kan niet, dat is best gevaarlijk ook nog, en toen dacht ik, ja dit 
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kann eigenlijk niet en toen heb ik dus een andere huisarts gezocht. 

Dee moeder hecht in eerste instantie aan het oordeel van een arts, maar krijgt haar eigen inzichten 
laterr bevestigd, met verstrekkende gevolgen. Er zijn echter ook hulpverleners die waarde hechten 
aann de visie van de moeder, maar dit wordt niet altijd door de moeders gewaardeerd. Een moeder 
verteltt hierover 

Ikk had toen een ontzettend lieve huisarts, maar die was gewoon, ja het was eigenlijk zo, dan vroeg 

hijj  van; Wat is er? Wat heb je? want je komt natuurlijk daar als je wat hebt, nou toen zei ik 'Ja ik 

hebb buikpijn' toen zei hij hoe denk je dat het komt ik zeg 'nou misschien menstruatiepijn, dat 

weetweet ik niet', en 'wat wil je ervoor hebben, dan moest je zelf een diagnose gaan zitten stellen en 

ookk zeggen wat je er voor wilde hebben, dus dat was gewoon... dus op een gegeven moment toen 

T.. er was, toen had hij met zes weken kreeg hij koorts en toen belde ik hem, toen zei ik 'nou T. is 

ziek'' en toen zei hij 'laat hem op zijn eigen weerstand een poosje' maar daar was hij toen nog veel 

tee klein voor dus het was gewoon, ging helemaal verkeerd, dus toen dacht ik van 'dit kan niet' en 

toenn heb ik een andere huisarts gekozen. 

Err zijn huisartsen die moeders aanzetten zelf na te denken over het probleem en te handelen. Een 
moederr vertelt hierover: 

Nouu mijn eigen huisarts die zei dan altijd, die zei je weet best wel hoe en wat, wat ji j voelt, ja volg 

datt maar. 

Hett wachten met handelen kan ook optreden nadat de huisarts is geraadpleegd. Dit is een vorm 
vann handelen die meerdere keren voorkomt en waar dus van een patroon gesproken kan worden. 
Dee reden waarom de moeders dit doen is omdat zij eigenlijk willen weten wat er nu precies aan 
dee hand is; wat de huisarts voorschrijft of adviseert is dan van ondergeschikt belang. Dit zien we 
o.a.. optreden bij kinderziekten. 
Terr illustratie van het wait-and-see patroon een voorbeeld van een moeder die vertelt: 

Dee kon gelijk een recept komen halen en het bleken zetpillen te zijn en ik wacht nog even met ze te 

geven. . 

Dee moeder neemt dus ondanks het raadplegen van de huisarts het heft weer zelf in handen. Het 
adviess van de huisarts wordt niet opgevolgd. De moeder van een dochter die slecht eet vertelt: 

Zee is voor mijn doen veel te mager. 

Ondankss het feit dat het consultatiebureau en de huisarts de moeder hebben verteld dat ze 
goedd voor haar lengte en leeftijd was, kreeg ze van haar huisarts een eetlust opwekkend 
drankje. . 

Inn de interviews gaven de moeders hun ervaringen over de door het consultatiebureau 
geadviseerdee blikken melkpoeder. Er zijn moeders die vertellen deze adviezen strikt 
opgevolgdd te hebben. 

Alss er gezegd werd zoveel millilite r dan kreeg R. dat ook. Ook al waren die blikken melk duur 
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Err zijn echter ook moeders die vertellen eerst het advies opgevolgd te hebben en vervolgens 
snell  te zijn overgestapt op wat anders: 

Diee Almiron... dat heeft hij nog nooit gegeten want dat lustte hij niet ik heb wel toen hij uit het 

ziekenhuiss kwam heb je toch zo'n traytje met die flesjes hadden zoals ze dan in het ziekenhuis 

krijgenn heb ik toen gehaald bij de Albert Heijn en ik ging er iedere keer zo een flesje bij halen 

totdatt op een gegeven ogenblik dat hij last van zijn buikje kreeg dat hij 's nachts lag te kramperen 

vann de pijn toen was hij net een paar maanden. Nou toen ben ik er maar mee gekapt en zo en toen 

benn ik overgegaan op Kindermeel. Molenaars Kindermeel. 

Off  de moeders ook daadwerkelijk de adviezen opvolgen van de geraadpleegde persoon of 
mediaa verschilt per moeder. De eigen inzichten van de moeder spelen hierbij een belangrijke 
rol. . 

Eenn andere vorm van non-compliantie die ik aantrof was het feit dat moeders adviezen van 
eenn hulpverlener niet opvolgen in verband met de financiële situatie van het gezin. De moeders 
vann het onderzoek komen uit de minder draagkrachtige wijken van Den Haag. Het opvolgen 
vann medische adviezen is dan ook niet altijd mogelijk. Een Surinaams-Hindoestaanse moeder 
verteltt over een hoestdrank van de huisarts: 

Zo'nn dertien vijftien gulden voor drie kinderen alleen, dan krijg je zo'n fles. Ja driehonderd 

tweehonderdd millilite r staat er. En dan betaal ik gewoon voor die drie kinderen dan geeft hij 

gewoonn gezamenlijk voor de drie kinderen dus misschien als dat het een heeft die anderen ook. 

Dann geeft de dokter gelijk. Vooruit dus. En ja dan moet ik gelijk dertien of vijftien gulden of zo 

betalen.. En dat vind ik gewoon duur, want vroeger kreeg je het gewoon gratis. 

Dee moeder koopt de hoestdrank nu bij de drogist: 

Jaa en dan betaal ik gewoon voor van die grote flessen, Dampo is het. En die koop ik gewoon die 

hebb ik van die kriebelhoest heb je. Van die vastzittende hoest en dan ja wat je ook hebt... Want in 

hett begin heb ik kriebelhoest en dan koop ik die en dan. En die helpt ook en dus helpt het voor 

mijnn kinderen ook. Dus dan koop ik gewoon een fles en die gebruiken wij allemaal. Dus eh... Ja en 

hett kost tien gulden. 

Jaa en dat heb ik niet apart. De heb voor de kinderen en voor mijzelf heb ik niet apart. Want als je 

bijj  de dokter gaat dan moet je voor jezelf ook vragen en dan misschien krijg ik ook een grote fles 

enn dan moet ik voor mezelf ook dertien of vijftien gulden ... Gewoon bij de drogist koop ik voor 

onss allemaal en dan geef ik gewoon een beetje minder aan de kinderen. 

Opp een enkele uitzondering na gaven alle moeders de door het consultatiebureau 
geadviseerdee vitaminen. Alles wordt echter steeds duurder en wanneer je bijstandsmoeder 
mett drie kinderen bent blijf t er volgens een Surinaams-Hindoestaanse moeder niet veel 
budgett meer over voor Fluor en AD druppeltjes. De moeder vertelt dat haar jongste zoontje 
vann drie slecht eet en dat hij sinds enige tijd lichte vlekken op zijn huid krijgt. De moeder wil 
dee vitaminen kopen omdat zij de vlekken op de huid van haar zoontje interpreteert als een 
vitaminee tekort. 

Jaa dat probeer ik ja kijken, want eh ja ik zie.. Want kijk door minder eten krijgen ze gewoon 
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vlekkenn en zo want ja ze zeggen dat ze niet genoeg vitaminen hebben. 

Duss daarom... In het lichaam is er iets tekort, na een tijdje zo dus eh... 

Ikk vraag of haar zoontje AD druppeltjes krijgt. De moeder antwoordt hierop: 

Nee,, het is op. Ja twee weken is het op, heb ik het niet meer gegeven. Ja, zo'n fles koop je acht, 

negen,, elf gulden, tweehonderd tabletjes. Dus het is wel duur daarom. Want soms kom ik ook geld 

tekortt en dan kan ik als het nodig is dan kan ik het niet meer kopen. 

[[  ] 

Duss dan kan ik niet telkens aan mijn moeder zeggen, ja leen mij zoveel en ja, als ik ga zeggen wat 

ikk wil dan eh.. Nee als ik echt heb dan koop ik. 

Financieell  zit de moeder moeilijk. Zij besluit daarom geen vitamine AD en Fluor te geven. 
Hierr is dus een vorm van non-compliantie tegen haar eigen inzicht: ze wil wel geven, maar ze 
kann niet. Als blijkt dat haar zoontje vlekken krijgt zoekt zij toch genezing in vitaminen. Dan 
steltt ze haar prioriteit bij. Een andere moeder gaf eerst de door het consultatiebureau 
geadviseerdee blikvoeding maar is daarna om financiële redenen snel afgehaakt. 

Molenaarss kindermeel daar ben ik ook groot mee geworden zegt mijn moeder. 

Ookk hier bepaalt de financiële draagkracht de mogelijkheden om adviezen op te volgen. 

Zowell  in interpreteren als handelen varen de moeders niet alleen op eigen inzicht, maar 
wisselenn van gedachten met het lekennetwerk en het professionele netwerk. Bij 
gezondheidsproblemenn biedt de hulpverlener of het lekennetwerk waar de moeder om advies 
vraagtt echter niet altijd uitkomst. Enerzijds omdat de adviezen niet aansluiten bij de ideeën van 
dee moeder of anderzijds omdat hulpverlener of het lekennetwerk het gewoon niet weet. Moeders 
handelenn in beide gevallen op basis van hun eigen expertise, omdat ze vinden dat het anders 
moett of op basis van intuïtie. Enerzijds kan de moeder besluiten een advies, dat zij krijgt bij 
raadplegenn in geval van ziekte, niet toe te passen; anderzijds kan zij besluiten kennis die over 
preventieff  handelen is opgedaan niet te gebruiken. Of de moeders de gegeven kennis ook 
actieff  toepassen is mede afhankelijk van sociaal-economische factoren, motivatie en 
prioriteiten.. Dit laat de dynamiek zien in de interactie tussen de moeders en hun lekennetwerk 
enerzijds,, en tussen de moeders en het professionele netwerk anderzijds. 

Conclusie e 

Bijj  een gezondheidsprobleem raadplegen moeders in eerste instantie de mensen die dicht bij 
henn staan - dit kan de directe familie zijn maar het kunnen ook vrienden zijn. Voor de 
Surinaams-Hindoestaansee moeder is er naast familie en kennissen de stap naar de traditionele 
genezer.. Dan volgt voor alle moeders de stap naar de professionele hulpverlener. In de meeste 
gevallenn is dit het raadplegen van de huisarts of consultatiebureau-arts. De medische kennis 
vann moeders in hun alledaagse zorg voor de kinderen kan worden beïnvloed door hun 
netwerkk en cultuur. 
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Traditioneell  handelen is beredeneerd op basis van kennis of niet beredeneerd, dat wil zeggen op 
basiss van sociale druk of vanzelfsprekendheid. De druk krijgt ook een overweging mee, namelijk 
doorr te doen wat men van je vraagt gaat het gezondheidsprobleem sneller over. Hierbij wordt de 
acceptatiee van het voorgeschreven gebruik bevorderd door de veronderstelde positieve werking 
vann het handelen. 

Hett netwerk blijkt op verschillende manieren bij te dragen aan de kennis van de moeder: 
wanneerr de moeder (actief) om advies vraagt of (passief) ongevraagd advies krijgt. Hierbij 
kann de moeder eerder kennis opgedaan hebben van het netwerk, of kennis verkregen in een 
specifiekee hanteringssequentie, als het nodig is. 

Dee media blijken, evenals het netwerk, op verschillende manieren bij te dragen aan de kennis 
vann de moeder: zowel wanneer de moeder (actief) advies zoekt als wanneer zij (passief) 
ongevraagdd advies opdoet. 

All  deze bronnen van kennis en mechanismen van kennisverwerving kunnen door de moeders 
inn verschillende combinaties worden gebruikt. Binnen een hanteringssequentie wordt dus 
zowell  kennis gebruikt die eerder is opgedaan, als kennis die tijdens dat geval door raadplegen 
iss verkregen. 

Datt de interpretatie van moeder enerzijds en hulpverlener of lekennetwerk anderzijds niet altijd 
opp één lijn ligt kan meningsverschillen tot gevolg hebben. Of de moeders ook daadwerkeüjk 
ietss met verkregen leken- en professionele adviezen en kennis doen is afhankelijk van de 
situatiee en de eigen rationaliteit van de moeder. 
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Inn het onderzoek staat het alledaags omgaan met gezondheidsproblemen, bekeken vanuit het 
lekenperspectieff  centraal. De resultaten van het onderzoek zijn een weerslag van het verborgen 
'werk'' thuis dat de moeders uitvoeren bij gezondheidsproblemen van hun kinderen. 

Dee uitvoering van de dataverzameling heeft een rijke bron van informatie over het 
alledaagsee gezondheidshandelen bij drie groepen moeders opgeleverd. Het gebruik van door de 
moederss bijgehouden dagboekjes heeft in de praktijk goed gewerkt, zowel in de 
vervolginterviewss als bij de verdere analyse van het materiaal. 

Err bestaat een grote consistentie tussen de inhoud van de dagboekjes en wat de moeders in 
dee drie herhaalde interviews over hun handelen vertellen. Hieruit blijkt dat de verhalen van de 
moederss over hun handelen in de interviewcontext een zo goed mogelijke weergave zijn van het 
feitelijkee handelen. 

Inn de analyse ben ik uitgegaan van de typologie van het handelen en de overwegingen 
hierbij.. Dit geeft inzicht in de grote variatie van het alledaagse handelen. Verder zijn deze 
bevindingenn omgezet naar de typologie van de alledaagse gezondheidsproblemen. Tenslotte heb 
ikk het handelen in elk van de elementen (signaleren, interpreteren, handelen) geïllustreerd met 
eenn voorbeeldverhaal. Op deze wijze is een onderbouwing van de bevindingen vanuit 
verschillendee perspectieven verkregen. 

Dee heb in dit onderzoek de grote variatie van het handelen van moeders in de alledaagse 
gezondheidszorgg gedetailleerd in beeld gebracht. Moeders ondersteunen hun alledaagse 
gezondheidszorgg met overwegingen en redeneringen om hun handelen te legitimeren. In dit 
explorerendee onderzoek blijken algemeen geldende patronen over de totale 
hanteringssequentiee bij een bepaald gezondheidsprobleem moeilijk te geven, omdat de 
moederss uit mijn relatief kleine onderzoeksgroep bij ieder gezondheidsprobleem de 
elementenn verschillend invullen, hierbij puttend uit de beschreven grote variatie aan 
subelementen.. Dit maakt het totale alledaagse gezondheidswerk dat moeders verrichten tot 
eenn complex geheel van signalen, interpretaties, handelen en overwegingen daarbij. 

Signalerenn is een complex proces waarin moeders reeds het nodige 'werk' verrichten. 
Moederss houden de gezondheid van hun kinderen nauwlettend in de gaten. De 'normale' 
gezondee situatie dient daarbij als uitgangspunt. Zij gebruiken gedrags-, lichamelijke en 
communicatievee aanwijzingen. Kernelementen hierin zijn combinaties, de ernst en het 
tijdsperspectieff  van aanwijzingen. In de overwegingen bevestigen moeders de aanwijzingen 
enn zoeken verificatie. Voor de moeders lijk t bij het vóórkomen van meerdere aanwijzingen 
hett gedrag doorslaggevend. Er is een nauw verband tussen signaleren en interpreteren. 

Inn het totale interpretatieproces is het voorkomen en de volgorde van de sub-elementen 
vaststellenn wat er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en ongerust zijn, variabel. 
Interpreterenn leidt tot verschillende niveaus van zekerheid over welk gezondheidsprobleem 
speelt.. Normaliseren en ongerust zijn spelen in de overwegingen in het interpretatieproces een 
belangrijkee rol. Ze zijn aan elkaar gerelateerd omdat wanneer het normaliseren niet lukt, de 
ongerustheidd bij de moeders toeneemt. Hierbij is er een wisselwerking met de bij de moeders 

209 9 



88 Slotbeschouwing 

aanwezigee kennis en ervaring. Bij toenemende kennis zijn problemen makkelijker te 
normaliserenn en neemt ongerustheid af. In de overwegingen bij vaststellen wat er aan de hand 
iss vormen ernst en tijdsperspectief zoals door de moeder gesignaleerd een belangrijk element. 
Weerstandd is in de overwegingen van de moeders nauw gerelateerd aan het zoeken naar 
verklaringen. . 

Eenn uitgangspunt in de zorg van moeders is dat zij bij een geconstateerd 
gezondheidsprobleemm van hun kinderen vrijwel altijd 'iets' willen doen. Wat 'iets' is lijk t 
moeiüjkk aan te geven. Het verschilt van moeder tot moeder, en van situatie tot situatie. De 
variabiliteitt ligt in het naar eigen inzicht van de moeder geven van uitwendige dan wel inwendige 
middelen,, een huismiddeltje of religieuze handeling, even afwachten of de huisarts raadplegen. 
Hett handelen van de moeders bij alledaagse gezondheidsproblemen is, naast het wegnemen van 
oorzaken,, veelal gericht op symptoombestrijding, het verlichten van de klachten. In de 
overwegingenn speelt de aanwezige of aangereikte kennis een belangrijke rol. 

Preventiee is een specifieke vorm van handelen, dat direct voortkomt uit kennis. Moeders 
handelenn ook hier naar eigen inzicht. Hierbij is er veelal een relatie met eerder voorgekomen 
gezondheidsproblemen.. Weerstand komt in een groot deel van de overwegingen bij preventie als 
bepalendd element naar voren. 

Moederss kunnen binnen alle elementen van de hanteringssequentie raadplegen. Het 
netwerkk kan ook sociale druk op de moeder uitoefenen welke de hanteringssequentie kan 
beïnvloeden. . 

Dee drempel om de huisarts te raadplegen is over het algemeen laag. De moeders bepalen 
ditt in grote mate zelf, waarbij de ernst van het probleem een belangrijke rol speelt. Voor alle 
moederss liggen de afwegingen om de huisarts wel of niet te raadplegen anders. Tussen 
"daarvoorr hoefje niet naar de huisarts" en gevallen waarin raadplegen evident is, ligt een grijs 
gebied,, waarin ook de kennis van de moeder in belangrijke mate bepaalt of zij de huisarts 
benadert. . 

Dee adviezen van professionele helpverleners volgen moeders zeker niet altijd op. Deze 
eigenwijsheidd bij gezondheidsproblemen van hun kinderen speelt hierbij niet alleen bij het 
innemenn van medicijnen, maar ook bij het interpreteren. Verder komt verschil van inzicht niet 
alleenn voor ten opzichte van professionele hulpverleners, maar ook bij het eigen lekennetwerk. 

Hett opdoen van kennis is een proces dat continu plaatsvindt, zowel tijdens, als buiten 
hanteringssequenties.. Verschillende vormen van ervaring en het lekennetwerk van de moeder 
spelenn hierbij een belangrijke rol. 

Inn het signaleren van aanwijzingen is mij geen verschil opgevallen tussen de drie 
verschillendee onderzoeksgroepen. Bij het interpreteren krijgen bepaalde gezondheidsproblemen 
bijj  Surinaams-Hindoestaanse moeders een bovennatuurlijke betekenis. Hieraan is vervolgens 
traditioneel-religieuss handelen gerelateerd. Verder heb ik ook bij Nederlandse en Nederlands-
Indischee moeders traditioneel handelen aangetroffen. Veel preventie bij Surinaams-
Hindoestaansee moeders is gericht op het voorkomen van bovennatuurlijke 
gezondheidsproblemen.. Bij de verspreiding van kennis, welke een oorsprong heeft in het land 
vann herkomst speelt het netwerk een belangrijke rol. Ook met betrekking tot gezondheidsgedrag 
zijnn rituelen echter onderhevig aan verandering. De kennis over het waarom van bepaalde 
handelingenn blijkt bij bepaalde moeders niet meer aanwezig. 

Dee hanteringssequentie van Locker kent drie opeenvolgende elementen: aanwijzingen, 
interpreterenn en handelen. De heb elk van deze elementen van dit model gedetailleerd 
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uitgewerkt. . 
Hett element 'aanwijzingen' zoals door Locker beschreven heb ik, op basis van de 

verhalenn van de moeders, als 'signaleren' een actief onderdeel van de hanteringssequentie 
gemaakt. . 

Bijj  vergelijking van de bevindingen met het model van Locker blijkt dat de 
hanteringssequentiee als een meer cyclisch proces kan worden gekenmerkt. Na het handelen 
blijvenn moeders signaleren, interpreteren en zonodig opnieuw handelen. De normale situatie 
iss daarbij voor de moeders zowel begin- als eindpunt van de sequentie. 

Dee hanteringssequentie blijkt ook toepasbaar op de -in tegenstelling tot Locker- in 
mijnn onderzoeksgroepen voorkomende 'bovennatuurlijke' gezondheidsproblemen. 

Preventiee is voor de moeders is in het alledaagse gezondheidshandelen een belangrijk 
aspect.. Dit handelen laat zich echter niet in de hanteringssequentie indelen. Er is geen sprake 
vann signaleren en interpreteren, en betreft dus alleen handelen. 

Bijj  Locker vormt het raadplegen onderdeel van handelen, vergelijkbaar met 
bijvoorbeeldd smeren, of niets doen. In vergelijking met Locker heb ik het element raadplegen 
echterr nadrukkelijk als apart element uitgewerkt, omdat de moeders niet meer naar eigen 
inzichtt handelen, maar anderen betrekken bij hun signaleren, interpreteren en behandelen. 

Kenniss opdoen is zowel bij Locker als in mijn onderzoek een proces dat naast de 
feitelijkee hanterings sequentie staat. Wel kunnen moeders tijdens een hanteringssequentie later 
tee gebruiken kennis opdoen. 

Mett de presentatie van mijn bevindingen heb ik een tip van de sluier opgelicht van het 
alledaagsee handelen thuis van Nederlandse, Nederlands-Indische en Surinaams-
Hindoestaansee moeders. Hieruit blijkt hoeveel verborgen werk moeders thuis, in 
samenwerkingg met hun lekennetwerk verrichten, zowel bij het signaleren, interpreteren, als 
handelen.. Er blijkt sprake van een grote zelfredzaamheid. 

Inn mijn onderzoeksgroep blijken de vaders niet actief met de alledaagse 
gezondheidszorgg van de kinderen bezig te houden. Dit kan deels worden verklaard door de 
socialee opbouw van mijn onderzoeksgroep, waar slechts maar een klein deel van de moeders 
werkt,, en dan vaak parttime. De moeders besteden dus het meeste aandacht aan hun gezin. 
Wanneerr de ernst van een probleem toeneemt, treedt de vader vaak wel naar voren. 

Moederss fungeren als een filter voor de huisarts. Lang niet alle gezondheidsproblemen 
bijj  kinderen komen bij de huisarts terecht. Moeders maken steeds afwegingen of, en zo ja 
wanneerr ze de huisarts of een andere professionele hulpverlener zullen raadplegen. Er zijn 
echterr veel voorbeelden waar moeders voor alle zekerheid raadplegen om hun eigen 
hypothesess bevestigd te zien. Over het algemeen lijk t de huisarts voor mijn onderzoeksgroep 
makkelijkk toegankelijk. 

Hett totaal aan bevindingen op het vlak van raadplegen, kennis opdoen en eigenwijsheid 
illustreertt de dynamiek in het opdoen en gebruik van de kennis en het grensverkeer tussen de 
leken-- en professionele netwerken. 

Dee recente ontwikkelingen rond meningokokken C illustreren nog eens de verschillende 
bevindingen:: Onwetendheid over betreffende ziekte en de daarbij behorende symptomen kan 
grotee gevolgen hebben. Dit resulteert in angst en onzekerheid. De ouders willen graag iets 
doen,, en kiezen massaal in eigen beheer voor preventieve maatregelen. 

Err wonen in Nederland nog zeer veel andere nationaliteiten dan in mijn onderzoek 
beschreven.. De wetenschappelijke aandacht richt zich vaak slechts op de grootste groepen 
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allochtonen.. Voor een goede aansluiting van professionele medische zorg op de thuissituatie 
iss het verder gedetailleerd in kaart brengen van alledaagse zorg bij allochtonen in Nederland 
wenselijk. . 

Dee resultaten van dit onderzoek op het gebied van kennis opdoen in de alledaagse 
gezondheidszorgg kunnen een brug slaan naar andere disciplines, zoals medische 
wetenschappen,, pedagogiek, gezinssociologie en vakgebieden die zich richten op etniciteit. De 
hoopp dat de resultaten van mijn onderzoek hulpverleners meer inzicht kunnen geven in de 
processenn rondom alledaagse gezondheidsproblemen in de thuissituatie, en daarmee het werk 
vann de moeder de honorering geven die het verdient. Immers, als geneeskunde wordt gezien 
alss een hoeveelheid kennis die wordt toegepast op problemen van mensen, in plaats van op 
biologischee abnormaliteiten, is begrip van hulpzoekend gedrag en van interactionele 
problemenn van belang. 
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Bijlagee 1. Vragenlijst 

VRAGENLIJST T 

A.. Basisgegevens 

Datu mm va n he t  interview : 
Tii  j  dsduur :  aanvang : 

einde : : 
Plaat ss  va n he t  interview : 

Naam: : 
Adres : : 
Woonplaats : : 
Tel : : 
Wijk : : 

Leeftijd : : 
Geboorteplaats : : 
Afkomst ::  Nederland s 

Surinaams-Hindoestaan s s 
Nederlands-Indisc h h 

Wanneerr  ben t  u  i n Nederlan d aangekomen : 

Opleiding : : 

Beroep : : 

Heef tt  u  o p di t  moment  werk ? 
Hoevee ll  uu r  pe r  week ? 
Bentt  u  i n he t  bezi t  va n ee n rijbewijs ? 
ZoZo ja ,  ben t  u  i n he t  bezi t  va n ee n auto ? 

Leeftij dd partner : 
Gehuwd/samenwonen d d 
Geboorteplaats : : 
Afkoms tt  partner :  Nederland s 

Surinaams-Hindoestaan s s 
Nederlands-Indisc h h 
overig e e 

Opleidin gg va n d e partner : 

Beroe pp partner : 

Kinderen : : 
Hoeveel ? ? 

Waarr  geboren ? 

Wonenn oo k no g ander e familielede n bi j  u  i n huis : 
Ouders ? ? 

uur r 
uur r 
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Schoonouders? ? 

R e l i g i e: : 

Gezondheidssituati ee i n d e familie : 
Komenn e r  ziekte n i n d e famili e voo r  di e erfelij k  zijn ? 
zij nn e r  zieke n i n he t  gezi n gewees t  i n he t  afgelope n hal f 
jaar ?? Doorvrage n al s ieman d zie k i s geweest . 

B.. Hanteren alledaagse gezondheidsproblemen 

1. 11 -  voedin g -  le t  u  speciaa l  o p d e voedin g 
binne nn u w gezin ? 

--  doe t  u  special e inkopen ? 
(bepaald ee producten ) 

--  i s  u w huishoudbudge t  voldoend e 
off  moe t  u  vaa k concessie s doen ? 
hett  consultatieburea u adviseer t 
bijvoorbeel dd bepaald e producten , 
koop tt  u  dez e dan ? 

--  huisapothee k -  heef t  u  geneesmiddele n i n huis ? 
--  welk e geneesmiddele n heef t  u  i n 

huis ? ? 
--  koop t  u  regelmati g 

geneesmiddele nn bi j  o f  zitte n e r 
allee nn geneesmiddele n i n welk e 
ooi tt  doo r  d e art s zij n 
voorgeschreven ? ? 

--  heef t  u  eige n huismiddeltjes ? Z o 
ja ,,  va n wi e heef t  u  dez e 
middeltjes ? ? 

--  wannee r  gebruik t  u  d e 
geneesmiddelen ? ? 

--  ho e i s d e samenstellin g va n d e 
huismiddeltje ss  o f  koop t  u  d e 
huismiddeltjes ?? Z o ja ,  waar ? 

1. 22 Wannee r  heef t  u w kin d voo r  he t  laats t  ee n kinderziekt e 
geha dd o f  i s  u w kin d zie k geweest ? 

Opp basi s waarva n denk t  u  dach t  u  toe n da t  u w kin d zie k wa s 
off  da t  e r  iet s ander s aa n d e han d wa s da n normaal ? 
(Laa tt  d e moede r  chronologisc h haa r  verhaa l  vertellen. ) 

--  symptomatisch e aanwijzinge n Was e r  sprak e va n 
uitslag ,,  koorts , 
overgeve nn etc ? 

--  gedragsmatig e aanwijzinge n Was he t  kin d hangerig , 
hadd he t  gee n eetlust , 
wild ee he t  i n be d 
blijve nn etc ? 

--  communicatiev e aanwijzinge n Wild e he t  kin d spele n 
metmet  vriendjes ? 
klaagd ee he t  kin d ergen s 
over . . 

Zij nn e r  no g eventuel e ander e aanwijzinge n welk e u  zo u 
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wille nn toevoegen ? 
Hoee heef t  u  toe n gehandeld ? 
Vanaff  he t  moment  va n he t  optrede n va n d e verschijnsele n to t 
aann d e genezin g {terugkee r  naa r  d e normal e situatie) . 
symptomen : : 
--  Was he t  d e eerst e kee r  da t  u w kin d dez e klachte n had ? 
--  Ho e i s he t  begonnen ? 
--  Ho e wis t  d e u  da t  u w kin d b.v .  koort s had ? 
--  Ha d u w kin d no g mee r  klachten ? 
--  Wat  dach t  u  da t  e r  aa n d e han d was ? 
--  Waardoo r  wa s d e ziekt e veroorzaak t  volgen s u ? 
--  Dach t  u  di t  a l  i n he t  begi n o f  ben t  u  late r  va n gedachte n 

veranderd ? ? 
--  Heef t  u  zic h zorge n gemaakt ? Waarom? 
--  Ho e ernsti g wa s het ? 
(be)handeling : : 
--  Heef t  u  eers t  geprobeer d e r  zel f  iet s aa n t e doen ? 
--  Vee l  mense n kenne n huismiddeltjes ,  heef t  u  zulk e 

middeltje ss  gebruikt ? 
--  Heef t  u  no g ander e dinge n gedaa n behalv e medicijne n t e 

geven ? ? 
--  Heef t  he t  geholpen ? 
--  Doe t  u  di t  altij d o f  wa s he t  voo r  he t  eerst ? 
--  Ho e wis t  u  wa t  u  moes t  doen ? 
communicatie : : 
--  Heef t  u  met  andere n ove r  d e ziekt e gesproken ? Met  wie ? 
--  Wat  wa s d e ziekt e volgen s di e persoon ? 
--  Waardoo r  wa s d e ziekt e veroorzaak t  volgen s di e persoon ? 
--  Ho e ernsti g wa s d e ziekt e volgen s dez e persoon ? 
--  Heef t  u  advie s ontvange n e n heef t  u  e r  iet s mee gedaan ? 
--  Wat  wa s he t  resultaat ? 
medisch ee hulp : 
--  Ben t  u  direc t  i n he t  begi n naa r  d e dokte r  gewees t  o f 

heef tt  u  no g eve n gewacht ? 
--  Wat  heef t  d e dokte r  gedaan ? 
--  Heef t  he t  geholpen ? 
--  Ben t  u  oo k no g naa r  ee n ander e dokter/geneze r  geweest ? 

Wie,,  waaro m e n wanneer ? 
--  Wat  heef t  hij/zi j  gedaan ? 
--  Heef t  d e behandelin g geholpen ? 

Vergelij kk  he t  handele n va n d e moede r  met  haa r  ander e 
kindere nn toe n zi j  zie k waren ? 

1- 33 Welk e ander e kenni s gebruik t  u  naas t  d e bovengenoemd e 
aanwijzinge nn bi j  he t  omgaa n met  gezondheidsproblemen ? 

I ss  he t  nie t  ernsti g (b.v .  ee n kinderziekte )  o f  i s  he t  iet s 
ernstigs ? ? 
Hoee zie t  u  dat ? 

Welk ee oorzake n kun t  u  noeme n voo r  he t  gezondheidsprobleem ? 
(omcirkele nn e n doorvragen ) 
--  omgevin g 
--  schadelijk e stoffe n 
--  biografisc h 
--  persoonstyp e 
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--  psychologisch e staa t 
--  famili e 

C.. Praktische kennis waaraan ontleend? 

2. 11 Handel t  u  volgen s u w ide e bi j  u w tweed e o f  volgend e kin d 
hethet  zelfd e al s u  bi j  u w eerst e kind ? 
Kuntt  u  enkel e voorbeelde n noemen ? 

2. 22 Ho e word t  d e kenni s doo r  d e moede r  verworven ? 
--  literatuu r  -  zij n e r  boeken /  tijdschrifte n ove r 

gezondheid //  ziekt e i n huis ? 
--  zoek t  u  hie r  we l  een s dinge n i n op ? 

--  televisi e -  kijk t  u  vaa k naa r  programma' s m.b. t 
gezondheid ,,  bijvoorbeel d l vinge r  aa n 
dee pols' . 

--  gebruik t  u  dez e informati e we l  eens ? 
--  Ontleen t  u  kenni s aa n familielede n o f  vriende n e n 

kennissen ? ? 

2. 33 Heef t  d e u  a l  eerde r  kenni s verkregen : 
--  vi a d e genote n opleiding ? Z o ja ,  wat ? 
--  vi a u w moede r  (moede r  o p dochte r  overdracht) / 
a//  Zie t  u  ee n overeenkoms t  i n u w handele n met  betrekkin g 

to tt  gezondheidsprobleme n met  he t  handele n va n u w moede r 
i nn u w kindertijd . 

b//  Waar  wijke n u w handelinge n a f  va n di e va n u w moeder ? 
Hoee verklaart  u  dit ? 

D.. Informatiebronnen 

Kenmerke nn va n he t  netwer k 
familie : : 

Heef tt  u  vee l  famili e i n De n Haa g wone n waarme e u  contac t 
heeft ? ? 

Woontt  d e famili e i n d e wijk ? 

Heef tt  u  vaa k contac t  met  d e familie ? 

Waarr  ontmoe t  u  d e famili e da n gewoonlijk ? 

Hebbenn d e familielede n onderlin g oo k contact ? 

Heef tt  u  we l  een s d e famili e ergen s voo r  o m hul p gevraagd ? 
Waarvoor ? ? 

vriende nn e n kennissen : 
Heef tt  u  vee l  vriende n e n kennissen ? 

Zie tt  u  z e vaak ,  heef t  u  vaa k contac t  met  z e (telefoon , 
brief) ? ? 

Wanneerr  ontmoe t  u  u w vriende n e n kennissen ,  waa r  ontmoe t  u 
zee da n gewoonlijk ? 
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Helpe nn z e we l  een s ergen s mee ? 

buren : : 
Heef tt  u  contac t  met  d e buren ? Wat  voo r  contact ? Ho e vaak ? 

Helpe nn z e som s ergen s mee ? 

Heef tt  u w partne r  contac t  met  d e buren ? Wat  voo r  contact ? 
Hoee vaak ? 

Hebben/heef tt  d e kind(eren )  vrienden ? 

Komenn z e we l  een s o p bezoek ? 

Gaan/gaa tt  u w kind(eren )  we l  een s o p bezoe k bi j  hu n 
vrienden ? ? 
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Bijlagee 2. Handleiding dagboekje en 
aandachtspuntenkaart t 

DAGBOEKJE E 

I nn di t  dagboekj e zij n d e dage n va n d e wee k a l  aangegeven . 
Hett  best e ku n j e he t  dagboekj e invulle n aa n he t  eind e va n d e 
dagg al s j e eventje s tij d voo r  jezel f  hebt . 
Opp he t  bijgevoegd e inlegve l  staa n d e punte n di e j e voo r  elk e 
dagg kun t  invullen .  Uitgebreid e verhale n schrijve n i s nie t 
nodig ,,  maa r  he t  mag we l  natuurlijk .  Probee r  he t  z o o p t e 
schrijve nn da t  wannee r  i k n a maan d wee r  lang s kom ,  he t  no g 
duidelij kk  voo r  j e i s wa t  j e heb t  opgeschreven . 

Aann d e han d va n d e doo r  jo u opgeschreve n punte n lope n w e o p d e 
tweed ee e n derd e afspraa k d e afgelope n maan d met  elkaa r  door .  J e 
kun tt  altij d no g punte n toevoege n di e volgen s jo u voo r  d e 
desbetreffend ee da g va n belan g zij n geweest . 

Mochtt  e r  tussentijd s iet s met  d e kindertje s zij n da n kunne n w e 
altij dd no g tussendoo r  ee n afspraakj e maken .  Oo k al s e r  vrage n 
zij nn ku n j e me bellen .  Mij n telefoonnumme r  is :  071-31848 3 o f 
020-5252250 . . 
Overr  twe e weke n be l  i k  j e no g eve n ho e he t  gaat . 

Onzee eerst e afspraak : 
Onzee tweed e afspraak : 
Onzee derd e afspraak : 

Aanta ll  kinderen : 
Leeftijd(en) : : 

Opmerkingen : : 
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DAGELIJKSEE GEBEURTENISSEN MET BETREKKING TOT GEZONDHEID E N 
ZIEKT E E 

GEZONDHEID D 

Voeding : : 

--  aanwijzingen ;  signale n 

--  rede n waaro m j e hie r  iet s mee doe t 

--  raadplege n anderen/advieze n andere n 

--  uiteindelijk e voedin g aa n d e kindere n 

Huisapotheek: Huisapotheek: 

--  vitaminen ,  huismiddeltjes ? 

ZIEKT E E 

aanwijzingen ;;  signale n bi j  he t  kin d (' s  morgens ,  4 s middags , 
*ss  avonds ) 

watwat  den k j e da t  he t  is ,  ho e he t  komt ? 

raadplege nn va n anderen ,  welk e advieze n geve n zi j  ? 

watwat  do e je ,  ho e behande l  j e j e kind ? 
watwat  he b j e gegeven ,  gedaan ? 

CONTACTEN N 

--  famili e 
--  vriende n 
--  wer k 
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Samenvatting g 

Onderzoekk op het gebied van de alledaagse gezondheidszorg in Nederland is nog schaars. Dit 
proefschriftt vormt een bijdrage aan een beter inzicht in de diversiteit en complexiteit van het 
werkk dat moeders verrichten in hun alledaagse zorg voor de kinderen. Hierbij zijn zowel 
Nederlandsee moeders als moeders met een andere culturele achtergrond onderwerp van 
onderzoek.. Het verborgen handelen van de moeders in de thuissituatie staat hierbij centraal. 
Dee vraagstelling omvat de volgende aspecten: Hoe signaleren, interpreteren en behandelen 
moederss met een verschillende etnische achtergrond alledaagse gezondheidsproblemen van 
hunn kleine kinderen? Welke overwegingen laten moeders gelden in het omgaan met 
alledaagsee gezondheidsproblemen van hun kinderen? Wat zijn de kennisbronnen van de 
moeders? ? 

Naastt tien Nederlandse moeders worden in dit kwalitatieve explorerende onderzoek tien 
moederss met een Nederlands-Indische en tien met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond 
onderzocht.. De moeders die voor dit onderzoek werden benaderd zijn vrouwen met minimaal 
éénn kind in de leeftijd van één tot vier jaar. De moeders wonen in drie Haagse wijken met 
voorall  minder draagkrachtige bewoners. Met deze selectie is ernaar gestreefd de sociale status 
vann de moeders constant te houden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van halfopen 
interviewss in combinatie met door de moeders bijgehouden dagboeken. De dagboeken 
maaktenn het mogelijk dat de moeders tijdens de twee vervolginterviews hun overwegingen bij 
enn verantwoordingen voor hun optreden bij de gezondheidsproblemen van hun kinderen goed 
kondenn weergeven. Tijdens de interviews gaven de informanten soms aan bij wie zij hun 
kenniss hadden opgedaan. Om het materiaal geschikt te maken voor analyse zijn alle 
opgenomenn negentig interviews getranscribeerd. Voor het beschrijven van het omgaan met 
gezondheidsproblemenn van de moeders is het begrip 'management sequence' 
('hanteringssequentie')) van Locker als uitgangspunt genomen. Elk van de elementen van deze 
sequentie:: signaleren, interpreteren en handelen, is hierbij afzonderlijk geanalyseerd. Bij de 
analysee van het materiaal is uitgegaan van de door de moeders genoemde 
gezondheidsproblemen.. Naast behandelingen werden er door de moeders ook preventieve 
activiteitenn genoemd. In de analyse van de interviews met de moeders bleek een grote diversiteit 
inn signaleren, interpreteren en praktisch handelen. Ook de overwegingen van de moeders zijn 
hierbijj  betrokken. Deze hebben enerzijds betrekking op de technische uitvoering van het 
praktischh handelen en op conditionele factoren, en anderzijds op het doel en de werking van het 
handelenn en op wat de moeders hierbij heeft gemotiveerd. 

Hett 'signaleren van aanwijzingen' (hoofdstuk 4) is het begin van het proces dat zich bij de 
moederss afspeelt in het omgaan met gezondheidsproblemen. Voor de moeders lijk t bij 
meerderee en ook verschillende aanwijzingen het gedrag van het kind doorslaggevend. 
Aanwijzingenn worden niet altijd direct door moeders opgemerkt. 
Inn het signaleren van aanwijzingen is geen verschil gevonden tussen de drie verschillende 
onderzoeksgroepen.. Alle moeders houden nauwlettend een verstoring van de normale situatie 
vann hun kind in het oog. Uit de data blijkt dat moeders bij het signaleren van aanwijzingen de 
'normale'' situatie van hun kind als uitgangspunt nemen. De 'normale' situatie is relatief en 
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kann per moeder verschillen. Uit de verzameling van aanwijzingen die bij bepaalde 
gezondheidsproblemenn worden waargenomen, blijkt dat er een samenhang bestaat tussen een 
gezondheidsprobleemm en de daarbij waargenomen aanwijzingen. In hun overwegingen 
bevestigenn moeders de aanwijzingen en zoeken zij vaak verificatie. Aanwijzingen komen 
meestall  in combinatie voor, soms opeenvolgend en soms ook tegenstrijdig. Hierdoor is 
signalerenn een complex proces waarin moeders 'werk' verrichten. De kennis van de moeders 
speeltt hier een belangrijke rol. Hieruit blijkt al dat het signaleren nauw verbonden is met 
'interpreteren'' en vrijwel altijd direct hierin overgaat. 

Wanneerr er aanwijzingen worden gesignaleerd die afwijken van de normale gezonde situatie, 
begintt bij de moeders het 'interpreteren' (hoofdstuk 5). De aanwijzingen dat er iets niet in 
ordee is bij het kind roept activiteiten op. Het interpretatieproces is te differentiëren in 
verschillendee activiteiten: vaststellen wat er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en 
ongerustt zijn. In het interpretatieproces is de volgorde van deze sub-elementen variabel. Het 
feitt dat aanwijzingen zich soms gemaskeerd manifesteren maakt het voor de moeders 
moeilijkk een interpretatie te geven van de door hen waargenomen aanwijzingen. Op welke 
wijzee de moeders de aanwijzingen van hun kinderen interpreteren, is afhankelijk van de bij 
dee moeders aanwezige kennis. Ook de ernst van het probleem speelt bij de interpretatie een 
rol.. Bij het verklaren van problemen vormt de weerstand van het kind een belangrijke factor. 
Moederss proberen bij gezondheidsproblemen net te doen of er niets aan de hand is, of het 
probleemm minder erg in te schatten dan dat het daadwerkelijk is. In dit proces van 
'normaliseren'' speelt verantwoording een rol. De elementen normaliseren en ongerustheid 
hangenn nauw samen. Uit de interviews komt naar voren dat de waargenomen ernst van de 
aanwijzingg het al of niet ongerust worden van de moeders bepaalt. Bij de Surinaams-
Hindoestaansee moeders komt soms een tweezijdige interpretatie voor: voor dezelfde 
aanwijzingenn geven moeders zowel een westerse als een religieuze verklaring. 

Inn hoofdstuk 6 is een breed scala van handelingsvormen gedetailleerd in beeld gebracht, 
zowell  het behandelen van gezondheidsproblemen, als het handelen ter voorkoming daarvan. 
Inn de overwegingen van de moeders bij dit handelen is een grote variatie aangetroffen. 
Binnenn het handelen is geen vaste opeenvolging aan te treffen van verschillende soorten 
handelen.. De moeders handelen in het algemeen uit eigen initiatief. Een belangrijke 
overwegingg voor het al of niet starten van behandelingen is steeds de waargenomen ernst van 
dee aanwijzingen. Hun overwegingen met betrekking tot het waarom van het handelen zijn 
gebaseerdd op kennis, beredenering en ervaring. Overwegingen voor het kiezen van een 
bepaaldee behandeling zijn: het gemak waarmee een bepaalde behandeling is toe te passen; 
handelenn op basis van kennis en ervaring binnen de culturele context; handelen "omdat het 
moet",, dit wil zeggen op basis van culturele druk vanuit het netwerk; bij herkenbare 
symptomenn handelen op basis van een bij een groep behorende culturele 
vanzelfsprekendheid. . 
Moederss blijken terughoudend met medicijnen. Zij vinden het belangrijk aan te geven dat 
bepaaldee vormen van handelen geen kwaad kunnen. Het gebruik van traditionele middelen is 
voorall  aangetroffen bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. Tussen de drie 
onderzoeksgroepenn is ook enige uitwisseling van traditioneel alledaags handelen 
aangetroffen.. Combinaties van verschillende soorten handelingsvormen bij een 
gezondheidsprobleemm geeft voor moeders op eenvoudige wijze een gewenst resultaat. De 

232 2 



Samenvatting g 

overwegingenn betreffen hierbij vaak een optelsom van de overwegingen bij de individuele 
handelingen.. Bij preventieve activiteiten zijn relatief weinig overwegingen over de werking 
ervann aangetroffen. Alles overziend kan worden geconcludeerd dat de moeders uitwendig 
behandelenn voornamelijk toepassen als symptoombestrijding, terwijl inwendig behandelen 
meestt is gericht op het bestrijden van het gezondheidsprobleem. Bij preventie zien we beide 
vormenn van behandelen optreden, aangevuld met iets op het lichaam dragen en 
huishoudelijkee maatregelen. Er is veel 'grensverkeer*  tussen reguliere en alledaagse zorg. 
Enerzijdss propageren professionele hulpverleners vaak het geven van een huismiddeltje. 
Anderzijdss dokteren moeders ook vaak zelf en geven dan geneesmiddelen die van een eerder 
gezondheidsprobleemm over zijn gebleven. Hiermee beslissen de moeders dus in feite zelf over 
hett toedienen van niet vrij verkrijgbare medicijnen. 

Zoalss in hoofdstuk 7 gepresenteerd, krijgen moeders hun kennis met betrekking tot het 
omgaann met gezondheidsproblemen uit verschillende bronnen. Bij een gezondheidsprobleem 
raadplegenn moeders in eerste instantie de mensen die dicht bij hen staan: familie en vrienden. 
Voorr de Surinaams-Hindoestaanse moeder is er naast familie en kennissen de stap naar de 
traditionelee genezer. Daarna volgt zonodig de stap naar de professionele hulpverlener. De 
medischee kennis van moeders in hun alledaagse zorg voor de kinderen wordt beïnvloed door 
hunn netwerk en door hun cultuur. Het netwerk blijkt op verschillende manieren bij te dragen 
aann de kennis van de moeder: wanneer de moeder (actief) om advies vraagt of als zij (passief) 
ongevraagdd advies krijgt. Hierbij kan de moeder eerder kennis opgedaan hebben van het 
netwerk,, of in een specifieke hanteringssequentie. De media blijken, evenals het netwerk, op 
verschillendee manieren bij te dragen aan de kennis van de moeder: zowel wanneer de moeder 
(actief)) advies zoekt, als wanneer zij (passief) ongevraagd advies opdoet. Al deze bronnen 
vann kennis en wijzen van kennisverwerving worden door de moeders in verschillende 
combinatiess gebruikt. Dat de interpretatie van moeder enerzijds en hulpverlener of 
lekennetwerkk anderzijds niet altijd op één lijn ligt, kan meningsverschillen tot gevolg hebben. 
Off  de moeders ook daadwerkelijk iets met verkregen leken- en professionele adviezen en 
kenniss doen, is afhankelijk van de situatie en de eigen rationaliteit van de moeder. 

Tott slot zijn in hoofdstuk 8 nog een aantal afsluitende opmerkingen geplaatst. 
Langg niet alle gezondheidsproblemen bij kinderen komen bij de huisarts terecht. Moeders 
makenn steeds afwegingen of, en zo ja wanneer, ze de huisarts of een andere professionele 
hulpverlenerr zullen raadplegen. Wel raadplegen moeders voor alle zekerheid leken of het 
professionelee netwerk om hun eigen hypotheses bevestigd te zien. 
Inn de drie onderzoeksgroepen büjken de vaders niet actief met de alledaagse gezondheidszorg 
vann de kinderen bezig te houden. De moeders besteden het meeste aandacht aan hun gezin. 
Wanneerr de ernst van een probleem toeneemt, treedt volgens de moeders de vader vaak wel 
naarr voren. 
Hett totaal aan bevindingen op het vlak van raadplegen, kennis opdoen en eigenwijsheid en de 
roll  daarvan in de hanteringssequentie illustreert de dynamiek in het opdoen en gebruik van de 
kennis.. Ook is er sprake van grensverkeer tussen de leken- en professionele netwerken. 
Onwetendheidd over een bepaalde ziekte en de daarbij behorende symptomen kan grote 
gevolgenn hebben. Dit resulteert in angst en onzekerheid. De recente ontwikkelingen rond 
hersenvliesontstekingg illustreren nog eens deze bevindingen: ouders willen graag iets doen, en 
kiezenn massaal in eigen beheer voor preventieve maatregelen. 
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Err wonen in Nederland nog zeer veel andere nationaliteiten dan in dit onderzoek beschreven. 
Voorr een goede aansluiting van professionele medische zorg op de thuissituatie is het verder 
gedetailleerdd in kaart brengen van alledaagse zorg bij allochtonen in Nederland wenselijk. 
Dee resultaten van dit onderzoek op het gebied van kennis opdoen in de alledaagse 
gezondheidszorgg kunnen een brug slaan naar andere disciplines, zoals medische 
wetenschappen,, pedagogiek, gezinssociologie en vakgebieden die zich richten op etniciteit. 
Hulpverlenerss en wetenschappers krijgen hierdoor meer inzicht in de processen rondom 
alledaagsee gezondheidsproblemen in de thuissituatie, en het werk van de moeders krijgt 
daarmeee de honorering die het verdient. 
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Researchh in the field of everyday healthcare in The Netherlands is scarce. This thesis 
contributess to a better insight into the diversity and complexity of the work that mothers carry 
outt in their everyday healthcare for their children. Both Dutch mothers and mothers with 
differentt cultural backgrounds are the subject of this research. To this end, the focus is on 
hiddenn actions of mothers in their home situation. 
Issuess raised include: How do mothers from different cultural backgrounds identify, interpret 
andd respond to everyday health problems of their children? Which considerations do mothers 
havee in dealing with these health care problems? What knowledge sources do mothers have? 

Tenn Dutch mothers, ten mothers with a Dutch-Indonesian background and ten with a 
Surinam-Hindustann background were included in this qualitative exploration. Mothers 
contactedd for this research were women whom had at least one child aged between one and 
fourr years old. The mothers in the study live in three areas of The Hague, in which the 
majorityy of the inhabitants are financially insecure. The aim of this selection was to keep the 
sociall  status of the mothers equal. Use was made of semi-structured interviews combined 
withh diaries that were kept by the mothers. During two subsequent follow-up interviews, they 
weree invited to convey their opinions and accounts of their actions relating to their children's 
health.. During interviews, informants sometimes indicated who the source of their knowledge 
was.. To make the material suitable for analysis, all ninety interviews were transcribed. To 
describee the process of mothers experiencing child health problems, Locker's term 
'managementt sequence' has been used as the starting point. For each of his elements, that is 
'spotting',, 'interpreting', and 'acting' the diversity is analysed separately. In the analysis, the 
pointt of departure were children's' health problems as described by Jhe mothers. Preventive 
activitiess were also mentioned. A large diversity in spotting, interpreting and taking practical 
actionn was found. Considerations of the mothers were taken into account. On the one hand, 
weree considerations dealing with taking action and noting conditional factors, while on the 
otherr hand considerations dealing with the aim and effects of the action and what motivated 
thee mothers in this were reviewed and analysed. 

Itt is suggested in Chapter 4 that spotting signs is the beginning of a process that takes place 
withh mothers in their response to coping with health care issues. It seems that when there are 
multiplee or different types of signs available, the mother's behaviour is decisive although they 
aree not always spotted directly by the mothers. With respect to identifying signs, no 
differencee is found between the three different research groups. All mothers kept a close 
watchh on a disturbance from the normal situation of their child. It appears from the data that 
withh respect to spotting signs, mothers take the 'normal' situation of the child as a reference 
point.. The 'normal' situation is relative and may differ between mothers. From the set of 
curess observed with respect to certain health problems, it appears that there is a general 
coherencee between a health problem and the cures spotted. In their considerations, mothers 
confirmm the signs and then seek verification of this. Signs usually come as a combination and 
mayy or may not require verification, appear in sequence and are sometimes contradictory. 
Throughh this, 'spotting' is a complex process in which mothers carry out the necessary 
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'work'.. The mother's knowledge plays an important role here. This also shows that 'spotting' 
iss closely related to 'interpretation', and in general almost always directly turns into 
interpretation. . 

Thee mothers' 'interpreting' starts when signs are spotted which differ from the normal 
healthyy situation, as indicated in Chapter 5. The total interpretation process can be 
differentiatedd into the following actions: 'determine what is wrong', 'normalise', 'explain', 
andd 'be worried'. In the total interpretation process the incidence and order of the listed sub-
elementss varies. Dl health signs are sometimes masked. This makes it difficult for mothers to 
makee the right interpretation of these. How the mothers interpret signs is dependent on the 
knowledgee available to the mothers. The seriousness of the problem plays an important role 
inn the interpretation, as does the health immunity of the child in the explanation of problems. 
Motherss try to deny or trivialize health problems. This 'normalising' also involves an element 
off  accounting. The aspects of normalising and being worried are also closely related. The 
interviewss conducted under this research show that the seriousness of a sign determines if the 
motherss get worried or not. With Surinam-Hindustan mothers, dual interpretation is found: a 
numberr of mothers gave both a western and a religious explanation to ill health signs they 
saw. . 

Inn chapter 6 a broad range of actions is covered in detail, both for the treatment of health 
problems,, and for their prevention. The considerations by mothers also varied widely. Within 
thee actions taken, no fixed order was found in the various types of action as described. 
Motherss act generally on their own initiative. An important consideration to start a treatment 
orr not is always the seriousness of spotted signs. Considerations with respect to the reason of 
theirr actions are based on their knowledge, reason and experience. Considerations to choose a 
certainn treatment are: the ease of administering a certain treatment; actions based on 
knowledgee and experience within the cultural context; actions based on the premise that a 
motherr "has to" resulting from peer culture pressure; with certain recognisable cues acting is 
basedd on cultural obviousness that belongs to a certain group. Mothers often limit the use of 
medicines.. In connection with this they find it important that certain forms of treatment do no 
harm.. Surinam-Hindustan mothers most often use traditional medicines, Netherlands-
Indonesiann mothers somewhat less. In between the three research groups, some exchange of 
traditionall  everyday treatments was found. Combinations of treatments for a health problem 
providedd mothers a desired result in a very simple and easy way. Here the considerations 
oftenn are the sum of the considerations with the individual treatments. Relatively few 
considerationss were found with respect to the mechanisms of preventive activities. 
Consideringg all, it may be concluded that external treatments are applied mainly to control 
thee symptoms, whereas internal treatments are usually designed to fight the health problem as 
itit  emerges. With prevention both external and internal forms of treatment are found, 
combinedd with wearing something on the body and domestic measures. There is much 
'borderr traffic' between regular and everyday care. On the one hand, professional care 
providerss often propagate the use of home remedies, while on the other hand mothers often 
workk as 'doctors' themselves administering medicine left over from a previous health 
ailment.. In such cases mothers decide themselves on the use of medicines that are not 
obtainablee over the counter. 
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Chapterr 7 describes mothers who obtain knowledge with respect to the management of health 
problemss from different sources. With a health problem, mothers first consult people who are 
closee by, particularly family and friends. For a Surinam-Hindustan mother the next step may 
bee to take their child to a traditional healer; after this they do seek professional care. Their 
networkk and their culture influences the medical knowledge of mothers in their everyday care 
forr their children. This social network contributes in different ways to the knowledge of the 
mothers,, either through active request or through passive advice. The mother may have 
acquiredd knowledge from this network, or in a specific management sequence. Media also 
mayy contribute in various ways to the knowledge of a mother, just like the network: when the 
motherr (actively) seeks information or (passively) receives knowledge. These sources of 
knowledgee and mechanisms of acquiring knowledge are used by mothers in various 
combinations.. When the interpretation of the mother on the one hand and that of professional 
caree on the other differ, conflicts of opinion may arise. Whether mothers actually use 
acquiredd lay knowledge and/or professional advice and knowledge depends on the situation 
andd the mother's own perception of what is happening. 

Chapterr 8 concludes with some additional observations that are summarised below. 
Thee majority of child health problems do not end up being treated by the general practitioner. 
Itt is always the decision of the mother if and when they will consult a general practitioner or 
otherr professional care. Mothers consult "just in case" to get their own hypotheses confirmed. 
Fatherss do not appear to involve themselves with the everyday health care of their children. 
Motherss pay most attention to their family. As the seriousness of a problem grows, according 
too the mothers, the father becomes more engaged. 
Thee findings with respect to consulting, gathering of knowledge and differences of opinion 
andd their role in the management sequence, illustrate the dynamics in learning, use of 
knowledgee and the crossing over from lay and professional networks. 
Ignorancee about a disease and the accompanying symptoms can have serious consequences, 
whichh results in fear and uncertainty. Recent developments with meningitis illustrate various 
findings:: Parents want to do something, and so, choose to take preventive action themselves. 
Ass the Netherlands is multi-cultural, for a good compatibility between professional medical 
caree and the various home situations, further detailed mapping of everyday care in different 
groupss should be carried out. 
Thee results of this research in the field of knowledge gathering in everyday healthcare may 
applyy to other fields of science, such as medical sciences, educational science, family 
sociologyy and fields of science aimed at ethnicity. In this way, care providers and scientists 
obtainn more insight into the processes related with everyday health problems in the home 
situation,, and the mothers' work receives the reward it deserves. 
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Signalerenn 29 
DeDe normale toestand 29 
AanwijzingenAanwijzingen 30 
Gedragsaanwijzingenn 30 
Lichamelijkee aanwijzingen 31 
Communicatievee aanwijzingen 34 
CombinatiesCombinaties van aanwijzingen 35 
Meerderee aanwijzingen tegelijkertijd 35 
Opeenvolgendee aanwijzingen 37 
TegenstrijdigeTegenstrijdige aanwijzingen 37 
VerificatieVerificatie van aanwijzingen 38 
KwantificerenKwantificeren van aanwijzingen 39 
Frequentiee 40 
Duurr 40 
Intensiteitt 41 
TerugkeerTerugkeer naar de normale situatie 42 

Interpreterenn 55 
VaststellenVaststellen wat er aan de hand is 55 
Afwachtenn 55 
Verwarringg 56 
Voorlopigg categoriseren 58 
Benoemenn 60 

Initiëlee hypothese 61 
Interpreterenn met een enkele aanwijzing 

61 1 
Interpreterenn met een vaste combinatie 
vann aanwijzingen 63 
Onderscheidenn 65 
Interpreterenn op basis van volksgeloof 

66 6 
Ernstt vaststellen 68 
NormaliserenNormaliseren 70 
Normaliserenn I: "Er is niets aan de hand" 70 
Normaliserenn II: "Het is geen ernstige 
ziekte""  73 
VerklarenVerklaren 75 
Enkelvoudigee verklaringen 75 

Voedingg 75 
Contactenn met andere kinderen 75 
Weersomstandighedenn 76 
Slechtee huisvesting 76 
Hett boze oog 77 
Bozee geesten 77 
Leeftijdd 77 
Slechtee weerstand 78 

Gekoppeldee verklaringen 78 
Getraptee verklaringen 78 
OngerustheidOngerustheid 79 
Aanwijzingenn voor een probleem 79 
Onzekerheidd over wat er aan de hand is 80 
Eenn ernstig probleem 81 

Handelenn 93 
HetHet nog even aanzien, niets doen 93 
Hett probleem aanzien 93 
Nietss doen 94 
UitwendigUitwendig behandelen 95 
Inwrijvenn en opbrengen van 
mentholhoudendee middelen 96 

Leeftijdd 97 
Plaatss van opbrengen 98 
Samenstellingg middelen 99 
Hett tijdstip van insmeren 101 
Duurr van het smeren 101 
Werkingg 102 

Inwrijvenn en opbrengen van andere 
middelenn 103 

Warmee rijst 104 
Oliee 104 
Mentholpoederr 106 
Gheee boter 107 
Blauww 107 
Zalvenn en andere smeersels 108 
Azijnn 110 

Latenn inademen 111 
Stomenn 111 
Uii  naas t  he t  be d 11 2 
Neusspra yy  11 3 

Badenn 11 4 
Lauww water 114 
Blauww 114 

Latenn sabbelen 116 
Deppenn 117 
Wrijvenn met het haar 118 
Masserenn 118 
InwendigInwendig behandelen 120 
Voedingg aanpassen 120 

Niett opdringen 120 
Geenn melkproducten 120 
Extraa vitaminen 121 
Vegetarischh eten 122 
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Gerasptee appel en droog voedsel 123 
Veell  drinken 123 
Bijj  voeden 124 

Middell  geven 124 
Traditioneell  middel 124 
Middell  van de drogist 128 
Middell  van de huisarts 131 

CombinatiesCombinaties van handelingen 132 
IndirecteIndirecte maatregelen 135 
Thuishoudenn 135 
Huiss schoonmaken 136 
Dagelijksee handelingen niet uitvoeren 137 
PreventiePreventie 143 
Uitwendigg handelen 143 

Smerenn met honing 143 
Ghing/Hingee in het haar 144 
Blauwee stip op de huid 144 
Badenn in blauw 145 
Masserenn 146 
Hett hoofd nat maken 147 

Inwendigg handelen 148 
Aanpassenn van de voeding 148 
Goedee voeding geven 149 
Extraa vitamine C 150 
Multivitaminenn 150 
Homeopathischee middelen 150 
ADD en fluor 152 
Kotii  en hertengewei met melk 152 
Neussprayy 153 

Ietss op het lichaam dragen 153 
Buideltjee Ghing / Hinge 153 
'Tawis'' 154 
Teentjee knoflook 154 
Speldjee met een zwarte kraal 154 
Zwartt armbandje 155 

Omgevingsinvloedenn beïnvloeden 155 
Wegg houden bij mogelijke bronnen van 
besmettingg 155 
Uitt de zon houden 156 
Niett zonder j as naar buiten 157 
Schaarr onder het kussen / matras 157 

Gezondee leefstijl toepassen 158 
Voldoendee slapen 158 
Veell  naar buiten gaan 158 
Koortss laten doormaken 158 
Lichaamsverzorgingg 159 

Bronnen n 
Raadplegen Raadplegen 
Lekennetwerk k 

171 1 
171 171 
171 1 

Familie e 
Buren n 
Vriendenn en kennissen 
Collega's s 
Traditioneell  genezer 

Professionelee hulpverleners 
Huisarts s 
Consultatiebureau u 

Media a 
KennisKennis opdoen 
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