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44 Signaleren 

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. 

Verificatiee 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 

40 0 



44 Signaleren 

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 

42 2 



44 Signaleren 

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 

gedragsaann wij zing, 

frequentie e 

Dagg 3. actief zoeken naar 
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lichamelijkee aanwijzingen 
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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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44 Signaleren 

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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