
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een beetje hangerig... : alledaags handelen van Nederlandse, Nederlands-
Indische en Surinaams-Hindoestaanse moeders bij gezondheidsproblemen van
hun kinderen

van Elteren-Jansen, M.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Elteren-Jansen, M. (2003). Een beetje hangerig... : alledaags handelen van Nederlandse,
Nederlands-Indische en Surinaams-Hindoestaanse moeders bij gezondheidsproblemen van
hun kinderen. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-beetje-hangerig--alledaags-handelen-van-nederlandse-nederlandsindische-en-surinaamshindoestaanse-moeders-bij-gezondheidsproblemen-van-hun-kinderen(2297f969-3784-4dab-a750-253f6384888f).html


11 Inleiding 

HoofdstukHoofdstuk 1 

Inleiding 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. 
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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: 
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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. . 
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