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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. 




