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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 
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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). 
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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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