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33 Probleemstelling en methode 

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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