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55 Interpreteren 

HoofdstukHoofdstuk 5 

Interpreteren n 

Wanneerr er aanwijzingen worden gesignaleerd die afwijken van de normale gezonde situatie, 
zoalss in hoofdstuk 4 is beschreven, begint bij de moeders het interpreteren. Bij het 
interpreterenn van een gezondheidsprobleem gebruikt een moeder de bij haar aanwezige 
kennis,, ingebed in haar culturele achtergrond. Hoe deze kennis is verworven is hierbij van 
secundairr belang. Het raadplegen en het opdoen van kennis uit verschillende bronnen 
beschrijff  ik verder in hoofdstuk 7. 

Inn dit hoofdstuk probeer ik op basis van de in de interviews vastgelegde uitspraken een 
gedetailleerdee weergave te geven van de interpretatieve activiteiten die zich bij de moeders 
afspelen,, de door hen gehanteerde denkwijzen, gemaakte overwegingen en gebruikte 'eigen' 
kennis.. In het interpretatieproces, waarin de moeders hun eigen diagnose bepalen, blijkt uit 
dee interviews ten eerste dat de moeders over het algemeen vaststellen wat er aan de hand is. 
Tenn tweede kunnen de moeders, afhankelijk van de ernst, het gezondheidsprobleem 
normaliseren.. Het normaliseren beschrijf ik als een eerste aanzet van de moeder om zich 
naderhandd te kunnen verantwoorden, of om zich wellicht in het geheel niet te hoeven 
verantwoorden.. Ten derde beschrijf ik hoe de moeders het geconstateerde 
gezondheidsprobleemm verklaren. Een verklaring geeft aan hoe 'het gezondheidsprobleem' 
feitelijkk volgens de moeders ontstaan is. Naast de genoemde drie sub-elementen die bij het 
interpreterenn voorkomen, beschrijf ik ongerust zijn als apart thema binnen het interpreteren. 
Hett is mijns inziens geen primair onderdeel van de hanteringssequentie, maar meer een 
gemoedstoestandd die kan optreden als gevolg van het interpreteren van de signalen die wijzen 
opp een mogelijk gezondheidsprobleem bij de kinderen. Vervolgens geef ik in een overzicht 
specifiekee gezondheidsproblemen en de daarbij gevonden sub-elementen van interpreteren. 
Tenslottee geef ik deze sub-elementen van interpreteren weer in de samenhang binnen de 
alledaagsee hanteringssequentie van een gezondheidsprobleem. 

Vaststellenn wat er aan de hand is 

Inn een vroeg stadium van een ziektesequentie kan een moeder er voor kiezen nog even af te 
wachtenn (a), zonder enige verdere interpretatie. Vervolgens kan bij het interpreteren 
verwarringg optreden (b). Bij het vaststellen van wat er aan de hand is gebruikt de moeder de 
bijj  haar aanwezige kennis voor het interpreteren van de aanwijzingen tot een voorlopig 
gecategoriseerdd gezondheidsprobleem (c). Moeders proberen in het algemeen daarna of 
daarnaastt het gezondheidsprobleem meer precies te benoemen (d). Tenslotte kunnen de 
moederss de ernst vaststellen, dat wil zeggen dat de 'meetbare' ernst wordt bepaald (e). 

a)a) Afwachten 

Uitt het materiaal blijkt dat moeders de ziekte problemen in een deel van de gevallen nog niet 
kunnenn benoemen en dan het geval eerst nog even aankijken, en afwachten hoe het probleem 
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zichh verder ontwikkelt, zoals onder signaleren reeds omschreven. 
Dee volgende moeder merkt op dat haar kind gaat snotteren, hangerig en warm wordt. 

o:: Merkte je van je zegt van temperaturen... heb je eerst gevoeld en zag je dat hij verhoging 

had? ? 

m:: Nou je merkt het ook aan hem, vaak dan en ja je merkt het aan hem dat hij vaak ja hij heeft 

nuu dan ook wel vrij rode wangen, dat heeft mijn man ook. Maar dan ja dan wordt hij 

klamachtigg ook en ja dan wordt hij een beetje jengelig En dan denk ik ook van ja. Dan 

moett hij bij voorbeeld in zijn stoeltje, ja nu doet hij gewoon spelen, maar dan zetje hem er 

inn en dan hu hu... 

Wanneerr moeders het hebben over een lichte verhoging dan wachten ze nog even af hoe het 
probleemm zich verder ontwikkelt, maar blijven wel alert op mogelijke veranderingen in de 
situatie. . 

Aann het begin van het volgende voorbeeld is het meisje een beetje hangerig en heeft wat 
verhoging.. De moeder is op haar werk haar man past op en belt haar. Zij weet niet wat het is, 
maarr doet geen poging om uit te zoeken wat het zou kunnen zijn. 

Mij nn man zei: "Uhm, ze is een beetje hangerig, achtendertig, wat zal ik doen". Ik zeg: "Nou doe 

nogg maar niks, dan kijken we vanmiddag". 

Benoemenn wat het zou kunnen zijn is op basis van deze aanwijzingen nog helemaal niet aan 
dee orde. De moeder categoriseert de aanwijzingen niet in een brede ziektecategorie, maar als 
'ietss wat nog even is aan te zien'. Het proces van categoriseren en eventueel daarna 
benoemenn wordt voorlopig stopgezet. 

Eenn moeder kan gesignaleerde aanwijzingen herkennen, maar doordat de aanwijzingen niet 
duidelijkk genoeg zijn of afwijken, niet helemaal zeker zijn van haar benoeming. Een 
voorbeeldd van een gezondheidsprobleem bij kleine kinderen is ook het vóórkomen van 
buikkramp.. Een moeder vertelt hierover: 

Zoo af en toe denk ik als ze echt hard huilt en haar beentjes optrekt dan denk ik, nou ja, dat zal wel 

eenn beetje kramp zijn. Maar dat is altijd snel weer over. 

Wee zien dat bij deze aanwijzingen de moeder het geval met enige reserve benoemt. Omdat de 
moederr echter weet dat het altijd snel weer over is, stopt het interpreteren zonder dat het 
probleemm afdoende benoemd is. 

Hieruitt blijkt dat door het toepassen van de 'wait-and-see' strategie conform Locker, dat wil 
zeggenn eerst afwachten en kijken hoe het gezondheidsprobleem zich verder ontwikkelt, het 
interpretatieprocess vooralsnog wordt gestopt. Uit het laatste voorbeeld büjkt dat tijdens het 
afwachtenn het gezondheidsprobleem ook spontaan kan verdwijnen. 

b)b) Verwarring 

Vaststellenn van wat er aan de hand is kan met een toenemende mate van zekerheid gebeuren. 
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Zoo zijn er gevallen waarin de moeders niet direct kunnen benoemen wat er aan de hand is: 
doorr het ontbreken van kennis of door onvoldoende aanwijzingen. Zelfs kunnen gevallen niet 
gecategoriseerdd en onbenoemd blijven. Een moeder vertelt over de kinderen uit haar 
vriendenkring: : 

Neee die is ook zo mager. Die zijn allemaal zo mager die kinderen. Ik weet niet wat het is. Nee in 
hett begin had hij er nooit last van. Dan vond hij alles lekker. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Zulke pukkels had ze ... ziet u? 
o:: Ja, ja. 
m:: Maar zij had meer. Zo kreeg ze het weet je. Eh op die... en hij krijgt het ook zo, maar ik 

weett niet wat het is. 
o:: Zelfde. Dus, ehm.. V. die had die pukkeltjes. Hij had ze toen nog niet. 
m:: Maar gisteren heb ik gehoord eh, mijn schoonzusje zei: 'ja het is geen waterpokken, het is 

rodee hond', zei ze. Maar ik weet het niet, maar mijn huisarts kan het niet bevestigen. Maar 
dee crèche kan het wel, ze zeggen dat het waterpokken is. 

Voorr deze moeder is er onduidelijkheid over de benoeming van het gezondheidsprobleem, 
ondankss dat zij haar omgeving heeft geraadpleegd. Een andere moeder vertelt: 

Hijj  was twee jaar en hij kreeg vlekjes en hij werd misselijk. Ja ja ik heb zo'n boek van dokter 
Spockk en daar ga je dan in kijken en dan denk je van 'nou dat zou het wel eens kunnen zijn', maar 
ja,, ik heb natuurlijk nooit precies, dat ik eh, ja ja wat dat betreft, vooral ook toen hij nog zo klein 
was,, nu heb ik meer zoiets van 'nou het gaat wel weer over ook', als ik zelf niet denk dat het echt 
ietss heel ergs is, maar normaal, en dat was dus een eh, dat heeft dus een week geduurd.... Ja en 
toenn eh... en koorts, en toen heb ik dus een weekenddokter gebeld omdat het in het weekend was 
enn die kwam en die zei "het is mazelen". 

Dezee moeder geeft aan dat zij een poging tot benoemen doet, maar dat zij hier haar twijfels 
bijj  heeft. Zij geeft aan dat de ernst van het gezondheidsprobleem bij het benoemen een 
belangrijkk gegeven is. 

Weerr een andere moeder gebruikt haar eigen ervaring en schrijft in haar dagboekje bij 
eenn huidirritatie: 

Donderdag:Donderdag: Vandaag twee rode pukkels op P. d'r gezicht. Ohjé! Ik denk dat het muggenbulten 
zijn,zijn, maar dat zij er vrij  sterk op reageert. 

Hett interpreteren van deze onbekende situatie wordt door de moeder gebaseerd op bij haar 
aanwezigee (ervarings-)kennis. Vanuit deze kennis redeneert de moeder in dit geval verder om 
haarr beeld sluitend te krijgen. In het interview komt dit als volgt naar voren: 

Ja,, precies ... want het zag er anders uit eigenlijk dan een muggenbult, maar ... ja, we hadden ... ja, 
dann toch van: het kan bijna niks anders zijn ... Het zag er toch wel zo uit alleen, normaal krijgt 
iemandd een wit bultje, en bij haar zat gewoon een hele rode vlek omheen. Dus gewoon: vrij sterke 
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reactie... . 

Dee toch ongewone aanwijzing probeert de moeder in haar interpretatiekader te plaatsen. 
Opmerkelijkk is het gebruik van 'normaal' door de moeder in dit geval: met voor haar 
onbekendee aanwijzingen "het zag er anders uit" neemt zij een haar bekende 'ziekte' 
(muggenbulten),, die ze 'normaal' noemt, als oorzaak. Mijns inziens beschouwt de moeder dit 
bijj  haar bekende probleem als een veelvoorkomend verschijnsel dat niet ernstig van aard is. 
Hett kan volgens de moeder niets anders zijn, waardoor ze andere gezondheidsproblemen 
uitsluit.. "Dus gewoon, vrij sterke reactie". Het is voor de moeder echter een niet 
bevredigendee benoeming: de waargenomen aanwijzingen lijken toch teveel af te wijken van 
muggenbulten.. Verwarring treedt op: 

.... ja, het is toch anders dan een gewone muggenbult, je hebt dan toch van: zou ik me vergissen?... 

Iss het nog iets anders en eeh.. 

Dee moeder heeft op dit moment echter onvoldoende kennis om de aanwijzingen goed te 
kunnenn benoemen. Het kind krijgt in het weekend vlekjes op haar arm en rug erbij. De 
moederr gaat vervolgens op muggenjacht in de kamer van haar dochter; zonder resultaat. Ook 
hethet netwerk wordt geraadpleegd. De moeder verklaart: 

Jaa en toch was het niet zo dat ik dacht: nou, daar moet ik mee naar de dokter. Mij n moeder had 

hett ook wel gezien, van wat zit daar nou? We hebben nog samen een keer gekeken ook inderdaad 

vann nou ja toch muggenbultjes of zo, maar., en omdat het er ook eigenlijk niet meer werden en ze 

err geen last van had ben ik ook niet naar een dokter gegaan. 

Dee diagnose muggenbeten blijf t dus uiteindelijk min of meer gehandhaafd. 
Eenn soortgelijk geval, waarbij de moeder iets aanneemt, zonder dat zij echt weet wat het 

is: : 

Hijj  heeft vannacht ontzettend pijn in zijn linker been gehad. Ik heb geen idee wat het was, want 

normaall  huilt hij haast nooit. Nu heeft hij de halve nacht gekrijst van de pijn. Ik hoop dat het 

groeipijnn geweest is. 

Dee moeder kan geen juiste inschatting maken van het gezondheidsprobleem dat zich voordoet. 
Zee doet echter wel een poging tot precies benoemen. Maar omdat het slechts een halve nacht 
duurt,, doet ze verder geen moeite om te achterhalen wat het nu precies is geweest. 

Verwarringg treedt op wanneer er onduidelijkheid is over de aanwijzingen, en de moeder niet 
kann bepalen "wat het is". 

c)c) Voorlopig categoriseren 

Inn andere gevallen kunnen moeders het probleem voorlopig categoriseren, globaal aangeven 
watt het kan zijn, op basis van ervaring en het probleem plaatsen in een brede ziektecategorie 
off  een specifieke ziektecategorie, zonder precies te kunnen benoemen wat het 
gezondheidsprobleemm inhoudt. Bij dit grofweg vaststellen of er bijvoorbeeld al of niet sprake 
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iss van een kinderziekte zullen de aanwijzingen voor de moeder reeds voldoende duidelijk zijn 
omm het begin van een ziekte waar te nemen, maar nog onvoldoende duidelijk om precies te 
kunnenn benoemen. Het kan ook zijn dat de kennis (ervaring) ontbreekt. 

Dee volgende voorbeelden illustreren hoe het proces van voorlopig categoriseren 
plaatsvindt.. In een geval met rode vlekken is de mening van de moeder als volgt: 

Inn ieder geval hij zat helemaal onder de rode vlekjes. Dt dacht van ja hoor, of waterpokken of 
mazelenn of bof, weet ik veel wat dat voor een kinderziekte was. 

Dezee moeder heeft het gezondheidsprobleem hier nog niet precies benoemd, maar heeft het 
well  voorlopig ingedeeld in de categorie kinderziekten. Haar kennis blijkt onvoldoende om 
vastt te stellen van welke kinderziekte in haar geval sprake is. Daarom brengt zij een bezoek 
aann haar huisarts, welke het gezondheidsprobleem anders plaatst en benoemt. Zij koppelt de 
nieuwee visie direct terug naar haar netwerk. 

o:: Hoe oud was hij daar? Vier maanden of zo? 

m:: Nee, nee. Zes maanden, zeven, zeven was hij net. En eh ja dus ik bij mijn oude huisarts "oh dag 

A.. en hoe is het met je? Is dat je kleine?" Ik zeg "ja, hij zit onder de vlekjes misschien wel een 

kinderziekte".. Nou laat eens zien, ja ja. Hij zegt "nou volgens mij zijn dat gewoon 

muggenbeten".. Dus hij nog zo even met een spiegeltje of met een glaasje drukt hij daar op en hij 

zegtt ja hoor het zijn gewoon muggenbeten. Dus toen ging ik dus weer met een kind vol 

muggenbetenn naar huis toe. Ik thuis bij mijn moeder "ja het zijn muggenbeten mam". 

Inn het volgende voorbeeld wordt de moeder eveneens op het verkeerde been werd gezet door 
dee aanwijzing rode vlekjes: 

m:: Wat zie ik nou? Daar heb je ze (lacht) 

o:: Ja, dus de hele arm, die zat vol (vlekjes), even kijken... Als ze het krijgt nou, dan heeft ze 

hethet (waterpokken) maar gehad, maar volgens mij was het vals alarm. Hoezo vals alarm? 

Hierr categoriseert de moeder de aanwijzing vlekjes in de eerste instantie als een bepaalde 
kinderziekte.. Dit doet zij omdat in haar omgeving de kinderziekte waterpokken heerst. Haar 
dochtertjee krabt, waardoor de plekjes roder worden, maar klaagt er niet over en het blijf t bij 
datt enige plekje. Dit is voor de moeder de reden om later het probleem anders te 
categoriseren. . 

Alleenn dat plekje, dus we hadden zoiets van nou misschien was het te warm die dagen ook wel een 

beetjee warmte-uitslag of zo.... 

[....] ] 
Nouu nog niet op dat moment nog niet eczeem, nee, ik dacht zoiets van warmte-uitslag, gewoon 

eenn beetje uitslag, irritatie. 

Gewoonn maar doorgaan,... wachten wat de volgende dag brengt. 

Tijdenss een bezoek aan de huisarts met haar kind voor een ander gezondheidsprobleem blijkt 
dee rode vlek eczeem te zijn. In het voorbeeld geeft de moeder een verklaring waarom zij niet 
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bijbij  haar eerste categorisering blijft , namelijk omdat de vlekjes zich niet uitbreiden: 

m:: Omdat later, waterpokken bleek dus achteraf eczeem te zijn. Want dat was gewoon alleen 

opp dat plekje en voor de rest nergens. Had ze ook echt nergens last van. 

o:: Ze klaagde ook niet over maar... 

m:: nou ja, ze zat een beetje daar aan te krabben en daardoor werd het ook natuurlijk steeds 

rooierr en ... ja, omdat ik het eigenlijk verwacht had dat ze het zou krijgen 

Inn weer een ander geval categoriseert de moeder het gezondheidsprobleem onder een voor 
haarr bekende ziekte; later bleek dit iets anders. Zij vertelt hierover wat tijdens de vakantie 
gebeurde: : 

Maarr op de hotelkamer, ja we waren uitgegaan, en ook niet gemerkt eigenlijk dat ja, M. was 

continuu eigenlijk ook ziek, die had een flinke bof, bleek dus later hoor, want wij dachten (beetje 

lachen)) dat zijn amandelen het eigenlijk, ja dan ga je allemaal zijweggetjes zoeken, van wat het 

kann zijn he. 

Eenn voorbeeld van voorlopig categoriseren op basis van vage aanwijzingen is een moeder die 
probeertt een optredend gezondheidsprobleem globaal in te delen na een communicatieve 
aanwijzingg van hevig huilen. De moeder lokaliseert het gezondheidsprobleem en vertelt: 

Ikk dacht misschien heeft hij buikpijn. 

Dezee moeder heeft nog geen duidelijk beeld maar geeft met enige onzekerheid de richting aan 
waarinn zij dacht te moeten zoeken. Bij zo een vage en algemene aanwijzing is het (nog) 
moeilijkk om de bij de moeder aanwezige kennis over mogelijke ziektes toe te passen bij het 
voorlopigg categoriseren, zij worden dan ook wel op het verkeerde been gezet. Het 
gezondheidsprobleemm kan in een later stadium door de moeders worden benoemd. 

Opvallendd is dat er weinig moeders zijn die zonder enige twijfel zeggen 'ik weet zeker dat het 
ditt gezondheidsprobleem is'. Het blijf t giswerk op basis van soms vage aanwijzingen. Dit 
heeftt tot gevolg dat moeders vaak eerst even afwachten hoe het probleem zich verder 
ontwikkeltt en dat er een mate van onzekerheid aanwezig blijf t over waar het probleem 
voorlopigg is te categoriseren. 

d)d) Benoemen 

Inn tegenstelling tot het voorlopig categoriseren gaat het er bij benoemen om dat de 
aanwijzingenn kunnen worden geïnterpreteerd als concreet gezondheidsprobleem. Vaak 
hebbenn moeders al snel een idee over wat het is (i). Voorts deel ik het door mij gevonden 
benoemenn in op basis van aanwijzingen die de moeders gebruiken: ii . het interpreteren van 
eenn enkele aanwijzing; iii . het interpreteren van een (vaste) combinatie van aanwijzingen; 
iv.. onderscheiden en interpreteren van aanwijzingen die bij bekende ziektebeelden horen. 
Hiernaastt werk ik onder v. het op basis van volksgeloof interpreteren van aanwijzingen uit. 
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i.. Initiële hypothese 
Bijj  het benoemen van de aanwijzingen komt vaak 'als vanzelf een bepaalde gedachte van 
watt het zou kunnen zijn bij de moeders naar boven. Deze gedachte waar de moeder soms 
moeilijkk van af te brengen is, zouden we een 'initiële hypothese bij leken' kunnen noemen. 
Dezee is te vergelijken met de initiële hypothese bij artsen (Schouten, 1986). Bij het 
identificerenn van het gezondheidsprobleem richten de moeders zich vanaf het begin op één of 
meerderee mogelijke gezondheidsproblemen. Factoren die de moeders bij het identificeren 
leidenn zijn in eerste instantie het zoeken onder veel voorkomende ziekten, of iets wat op dat 
momentt heerst. Moeders gebruiken hiervoor eerder opgedane ervaringen en de bij hen 
aanwezigee kennis. De hierboven geciteerde moeder waarvan het kind op vakantie de bof 
krijgtt geeft aan waar ze aan denkt: 

m:: Ja niet in die kinderziektes, en ik had het nooit gezien. 

o:: Temeer omdat hij eigenlijk altijd al vaak verkouden was. 

m:: Ja en ja dat ging opzetten natuurlijk, ik had eigenlijk nog nooit een kind gezien wat zulke 

knoepertss van, weetje wel, echt opzwellingen had. 

o:: Ja. 

m:: Dat was echt, ik dacht nou, het is bijna een hamster, weet je, zo groot zag het er uit, en 

laterr besefte ik ja, goh hij heeft gewoon hartstikke bof he,.... 

Enn misschien ook omdat je je oudste mee hebt gemaakt, dat je al, een klein beetje in je 

hoofdd hebt van, o toen had ik het zo gedaan, weetje wel, van dat je, en ook gewoon een 

beetjee aftast van, misschien ligt het daar wel aan, bij M. (haar oudste) lag het daar aan. 

Dee moeder geeft aan dat zij zich bij haar interpretaties voor haar jongste laat leiden door haar 
ervaringenn met haar oudste zoon. Dit vormt haar initiële hypothese. 

ii .. Benoemen met een enkele aanwijzing 
Vaakk is bij gezondheidsproblemen het signaleren van een enkele aanwijzing voor de moeders 
all  voldoende om het gezondheidsprobleem te kunnen benoemen. Een moeder vertelt hoe ze 
opp basis van aanwezige kennis probeert om de waargenomen aanwijzingen te gebruiken bij 
hett benoemen: 

m:: Ja, had ze 't... drie dagen van te voren had ze 't alleen op het gezicht hè? 

o:: Ja, had ze wat pukkeltjes, wat rode pukkeltjes. 

m:: Ja, toen had ik gebeld en gevraagd... 

o:: Gevraagd aan je schoonzus... 

m:: Schoonzusje, ja. 

o:: ... en die zei van: het is... waterpokken. 

m:: Gelijk waterpokken. Ja. 

o:: Alleen ji j was heel erg verward, want jij.. . je zei van nou: ja, eh.... 

m:: Het is heel vreemd want ik... 

o:: Ze had nergens... 

m:: Waterpokken krijg je 't, met een dag loopt het uit in je hele lichaam. En ze heeft het alleen 

maarr tot hier gekregen, 

o:: De armen dus eigenlijk. 
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m:: Ja, alleen op de armen heeft ze 't gekregen en op gezicht. 
o:: Niet op d'r rug, de buik... 
m:: Niet op rug, niet buik... geen benen, geen voeten, niks. 
o:: Nee... Dus, omdat ze 't alleen maar op de armen kreeg was jij eigenlijk heel verward. 

Dee moeder benoemt het gezondheidsprobleem met behulp van haar netwerk uiteindelijk toch 

alss waterpokken. 

Err zijn tenslotte gevallen waar de gezondheidsproblemen op basis van een enkele aanwijzing 
vrijj  snel door de moeders kunnen worden benoemd. Zo definieert een moeder een 
gezondheidsprobleemm als volgt: 

Hijj  is verkouden als hij een snotneus heeft en het loopt. 

Eenn andere moeder bevestigt dat het alleen die ene aanwijzing is door aan te geven dat er 
verderr sprake was van een normale situatie: 

.... en dat verkouden., dat is neusverkouden dat zie ik eigenlijk alleen aan zijn neusje dan speelt hij 

enn dan eet hij toch. 

Inn hoofdstuk 4 is voor een dergelijke situatie aangegeven dat hier sprake is van tegenstrijdige 
aanwijzingen.. Enerzijds speelt en eet het kind normaal, anderzijds is er de aanwijzing van de 
neuss van het kind dat duidt op een gezondheidsprobleem. Deze moeder interpreteert de 
combinatiee van een enkele aanwijzing in een gewone situatie als een eenvoudig 
gezondheidsprobleem. . 

Dee rol van kennis lijk t hier enigszins triviaal: verkoudheid is een zodanig veel 
voorkomendd probleem, dat het lijk t of er geen kennis gebruikt wordt. We zouden echter 
kunnenn spreken van een soort 'algemene kennis'. Locker (1981) spreekt van 'common sense 
knowledge'. . 

Inn veel gevallen benoemt de moeder direct het probleem, waarbij het voorlopig 
categoriserenn wordt overgeslagen. Een voorbeeld waar een moeder snel kan benoemen op 
basiss van een enkele aanwijzing is van een moeder die vertelt: 

Ja,, hij voelde heel warm aan en eh, ik dacht al dat het door de tandjes kwam, ben ik gaan kijken 
zagg ik nog twee boven. Dus hij had al twee, zag ik nog twee... ja en beneden dan eh voelt het een 
beetjee hard aan dus volgens mij moeten die ook eh.. vandaag eh... tevoorschijn komen. 

Dee aanwijzing verhoging plaatst de moeder direct onder het doorkomen van tanden bij haar 

kind. . 

Ookk de volgende moeder weet meteen zeker om welk gezondheidsprobleem het gaat. 

Zijj  vertelt: 

Ja,, ik zag een beetje... dat hun neus begon te lopen al, dus toen dacht ik: nou gaan ze echt 

verkoudenn worden. 

Inn het onderstaande citaat vertelt een moeder: 
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Zee heeft geen pijn. Ze zegt niet dat ze pijn in haar keel heeft of zo.. Het is ook meer denk ik een 

kriebelhoest.. Als ik echt merk dat ze er het last van heeft of dat ze er ziek van wordt dan ga ik 

naarr de dokter... 

Dee moeder benoemt het probleem: kriebelhoest. Zij is zeker van haar benoeming. Haar 
dochterr heeft immers verder geen last van het gezondheidsprobleem. 

Concluderendd zien we dat een moeder een gezondheidsprobleem op basis van een enkele 
aanwijzingg kan benoemen. Hierbij spelen kennis en ervaring een grote rol. 

Ui.Ui. Benoemen met een vaste combinatie van aanwijzingen 
Dee volgende gevallen beschrijven situaties waar een vaste combinatie van aanwijzingen werd 
aangetroffen.. Op basis van een bij een moeder bekende vaste combinatie van aanwijzingen 
blijk tt het voor de moeders makkelijk te benoemen wat er aan de hand is, omdat de 
combinatiess van het voorkomen van bepaalde aanwijzingen op een specifiek 
gezondheidsprobleemm duiden. Van belang is dat de aanwijzingen duidelijk aanwezig zijn. 
Eenn moeder met een dochtertje van twee omschrijft de combinatie van aanwijzingen voor 
waterpokkenn als volgt: 

Nouu ze kreeg eh.. het begon met rode vlekjes en dat werden waterbultjes... nou en daaraan merkte 

ikk dus dat het waterpokken was. 

Dee vaste combinatie op basis waarvan de moeder hier benoemt is dus het voorkomen van 
rodee vlekken die overgaan in blaasjes, wat voor haar duidelijk wijst op waterpokken. 

Gevallenn waarbij een moeder zeker is van het gezondheidsprobleem zijn bijvoorbeeld 
verkoudheidd en oorklachten. Duidelijke aanwijzingen zorgen ervoor moeders het probleem 
directt benoemen: 

o:: Zou je voor mij kort kunnen zeggen wat voor jou verkoudheid is, voor jou kindertjes dus 

he. . 

m:: Ja, dus eh... gewoon eh... verkouden zijn, dus dat de neus door loopt en dan gaan ze ook 

eenn beetje niezen en zo ja,... 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje over haar zoon: 

VanmorgenVanmorgen werd hij gigantisch verkouden wakker... het liep zijn neus uit en hij bleef niezen.... 

Bijj  weer een andere moeder maakt huilen en een duidelijke locatie van de pijn het probleem 
voorr haar duidelijk: 

..... tegen half zes begon ze te huilen in haar kamer toen denk ik wat is dat nou ... De naar haar toe 

.... ze had zo'n pijn aan haar oor echt aan het huilen van de pijn was ze en maar "mamma mijn 

oor...""  "mamma mijn oor" weetje... 

Dee moeder kan het probleem direct benoemen: het kind heeft een oorontsteking. 
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Ja.... en een hele sterke oorontsteking want normaal als het geleidelijk aangaat dan voel je het 

beetjee bij beetje dat je wat last gaat krijgen maar bij haar was het van de ene op de andere dag... 

boem.... had ze een zware oorontsteking. 

Somss passen moeders een onderzoekstechniek toe die hen moet helpen bij het verkrijgen van 
aanvullendee aanwijzingen en het stellen van de juiste diagnose. In onderstaand voorbeeld 
twijfel tt de moeder tussen een kinderziekte en warmte-uitslag. Zij vertelt over hoe zij tot haar 
benoemingg van het gezondheidsprobleem komt: 

Oh,, wat er wel eens met hem is gebeurd... zijn hele lichaam zat wel vol met rode vlekken, net hele 

kleinee puistjes, zo. 

Nee,, nee. Hij jeukte er niet aan. De heb wel eens van iemand gehoord .. van mijn moeder, denk ik., 

alss je warmte-uitslag hebt en als je zo met je vinger drukt., en als je weghaalt, als het helemaal 

gaaff  blijft , dan is het warmte-uitslag he. En als het toch nog rood blijft , met puisten enzo dan is 

hett een of andere kinderziekte. 

Jaa dat (de test) heb ik ook gedaan, maar ja dat was wel zo. Toen dacht ik ja misschien is het wel 

warmte-uitslag.. Maar toch dacht ik van ja zijn hele lichaam he. 

Jaa ik twijfelde toch, want .. zijn hele lichaam, zijn gezicht, en alles zat eronder. Dus ik dacht, 

meestall  heb je warmte-uitslag hier achter, of eh... hier, meestal waar het echt warm blijft . 

Jaa maar zijn hele lichaam zat eronder, dus ik dacht dit is geen warmte-uitslag. 

Dee moeder denkt wel aan warmte-uitslag, maar ondanks dat haar testje in deze richting wijst, 
geeftt voor haar het feit dat zijn hele lichaam onder de puistjes zit de doorslag voor te 
benoemenn als kinderziekte. Welke dat weet zij niet. 

Dee vijfde en zesde ziekte, beiden kinderziekten met rode vlekken, veroorzaken bij de 
moederss vaak verwarring. Enerzijds omdat veel moeders deze ziekten in het geheel niet 
kennen.. Maar ook wanneer ze de ziekten wel kennen dan is het vaak onduidelijk wat deze 
beidee ziekten nu precies als kenmerk(en) hebben, zodat de moeders niet het juiste 
onderscheidd kunnen maken. Een moeder vertelt: 

m:: Nou ze hebben alleen de vijfde of zesde ziekte gehad... Ik noem het maar de ziekte met de 

cijfers, , 

o:: Kun je me vertellen hoe dat is gegaan? 

m:: Ja ze kregen hoge koorts en uitslag dat op warmte-uitslag lijkt.. . rode pukkeltjes., ik dacht 

eerstt dat het waterpokken waren. 

Hett lijk t er voor deze moeder ook niet toe te doen welke ziekte het nu precies is. Een andere 
moederr vertelt: 

m:: nou de vijfde en zesde ziekte dat leek erg op elkaar eigenlijk; eigenlijk had ik zoiets van 

"nou,, je geeft het gewoon maar een naam", ik weet niet, ik vond het zo eh.. het leek zo erg 
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opp elkaar eh eh... het had net zo goed iets anders kunnen zijn, het eh, ja ik had zoiets van 

"jee moet het een naam geven": dat doe je dus maar, maar eh... ja..." 

o:: Kun je daar nog iets van vertellen 

m:: Nou het is ook rode vlekjes, hij was toen was hij drie en toen kreeg hij rode vlekjes en 

koorts.. Het leek erg op waterpokken omdat het een soort blaasjes waren. Toen dacht ik 

eigenlijkk waterpokken. 

Bijj  het onderscheiden van bepaalde ziekten kan de moeder bepaalde opties uitsluiten op basis 
vann een bekende combinatie van aan wij zingen, die in het betreffende geval niet werd 
aangetroffen.. Deze moeder kan echter geen sluitend onderscheid maken. 

Bijj  een andere moeder is sprake van de aanwijzing rode plekken op de wangen van het 
kind.. Het kind heeft verder nergens last van, heeft geen koorts en vertoont normaal gedrag. 
Dee moeder heeft de plekjes wel opgemerkt, maar ze weet niet wat het is. Later krijgt het kind 
meerr rode vlekken op armen en benen. De moeder geeft met betrekking tot het benoemen van 
dee verschijnselen aan: 

Alss ze mazelen heeft dan moet ze dan ook verhoging daarbij krijgen. 

Dezee moeder heeft een eigen referentiekader op basis van kennis om ziekten te benoemen. 
Doorr het ontbreken van de aanwijzing koorts (negatieve aanwijzing) wordt het moeilijk voor 
dee moeder om de overige aanwijzingen te kunnen benoemen. Het is voor de moeders slechts 
mogelijkk om te zeggen dat het geen mazelen is. De ziekte kan echter verder niet worden 
geplaatstt en benoemd. In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe de moeder haar kennis van 
kinderziektenn gebruikt om waargenomen aanwijzingen te kunnen benoemen. 

Dee vaste combinaties van aanwijzingen kunnen alleen door de moeders geplaatst en 
vervolgenss benoemd worden als er hieromtrent ervaring of kennis bij hen aanwezig is. De 
zekerheidd waarmee een moeder een gezondheidsprobleem voorlopig kan categoriseren en 
vervolgenss kan benoemen is daarmee afhankelijk van de hoeveelheid kennis waarover zij 
beschikt,, gebaseerd op eigen ervaring of kennis verkregen van anderen. 

iv.iv. Onderscheiden 
Dee moeders komen bij het benoemen vaak voor een keuze tussen mogelijke ziekten. 
Verschillendee moeders geven bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid aan voor wat zij 
verstaann onder verkoudheid en griep: 

Nouu ja, nu zijn ze verkouden snotterbellen en een beetje hoesten. En griep dan uh ja dan hebben 

zee vooral koorts en zo. 

En: : 

Neee koorts, koorts, als hij verkouden is heeft hij nooit koorts. Dan moet hij heel erg grieperig zijn 

datt hij koorts heeft. 

Ookk voor de volgende moeder was het onderscheid tussen griep en verkoudheid duidelijk: 
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Griep:: Ja dat ze gaan hoesten en snottebellen en ja diarree. Verkouden Ja ik vind het allemaal 

hetzelfdee hoesten en verkouden. 

Dezee moeder maakt géén onderscheid tussen hoesten en verkouden. Uit dit laatste citaat 
wordtt duidelijk dat het onderscheid maken niet voor alle moeders even eenvoudig is. Deze 
moederr ziet de lichamelijke aanwijzing hoesten eigenlijk als een synoniem voor het 
gezondheidsprobleemm verkoudheid. Dit heeft als gevolg dat zij andere gezondheidsproblemen 
diee ook de aanwijzing hoesten kunnen hebben moeilijk zal kunnen onderscheiden. 

Hett onderscheiden van verschillende ziekten van elkaar blijkt voor moeders niet zo'n 
eenvoudigee taak. De bij hen aanwezige ervaring of kennis speelt een belangrijke rol bij het 
makenn van onderscheid. Kennis van vaste combinaties van aanwijzingen die duiden op 
bepaaldee gezondheidsproblemen vergemakkelijkt voor de moeders het maken van 
onderscheidd tussen de verschillende gezondheidsproblemen. Zo kunnen de moeders tot de 
juistee probleemdefinitie komen. 

v.. Benoemen op basis van volksgeloof 
Bovenstaandd beschreef ik de verschillende interpretatieve activiteiten die moeders verrichten 
bijj  het vaststellen van de aard van gezondheidsproblemen in termen van hedendaagse 
ziektebeelden.. In mijn materiaal tref ik ook interpretaties aan die duiden op een benoemen op 
basiss van volksgeloof, het beschrijven van een gezondheidsprobleem in termen van een 
bovennatuurlijkee verstoring van de normale, gezonde situatie. Dit noem ik een 
bovennatuurlijkee ziekte. Hierbij passen de moeders specifieke culturele kennis toe in het 
interpreterenn van aanwijzingen. 

Bijj  baby's en kinderen tot één jaar van Surinaamse afkomst zien we volgens de 
interpretatiee van de moeders een veel voorkomende Winti-ziekte optreden welke volgens hen 
wordtt veroorzaakt door de aanwezigheid van 'het boze oog'. Bij alle door mij geïnterviewde 
Surinaams-Hindoestaansee moeders wordt het 'boze oog' genoemd als een mogelijke oorzaak 
vann gezondheidsproblemen bij hun kinderen. 

Hett bovennatuurlijk interpreteren van de aanwijzingen wordt alleen aangetroffen bij de 
Surinaams-Hindoestaansee moeders, zowel onder de moslim als hindoe moeders. Bij beide 
religieuzee groepen tref ik aan dat moeders bepaalde gezondheidsproblemen toewijzen aan 
bovennatuurlijkee krachten. 

Wanneerr het kind huilt, overgeeft, niet eet en niet speelt, soms diarree en daarbij geen 
koortss heeft, dan zijn dit voor de Surinaams-Hindoestaanse moeders aanwijzingen in de 
richtingrichting van een traditionele interpretatie van de aanwijzingen, namelijk dat het kind onder 
invloedd is van het 'boze oog' ('ugly eye'). 

Ja,, eh... ik weet niet, bij ons is het eh... geloof heb je de... krijg je boze ogen, dat Ie... ziek wordt 

hè? ? 

[[  1 

Jaa misselijk, overgeven wilde hij niet eten... Had hij; je zag het gelijk aan zijn ogen, dat zijn ogen 

heell  raar waren. Ja eh heel duf en eh rood. 

Ookk vertelt een moeder: 
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Duss als je kleine kinderen hebt en wanneer zij hen zien zeggen ze die is zo mooi, mooie ogen... 

dann worden die kinderen gewoon ziek... ik weet niet.... Misschien heeft er iemand slecht.... Boze 

ogenn ja... worden die kinderen snel eh; ja of slechte ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet 

uitleggen.. Daar worden die kinderen gewoon ziek van. Geven ze over of diarree; ik weet niet. Dus 

datt soort dingen heb ik. 

Jaa en aan die wenkbrauw kan je ... Want hij heeft ook een beetje want overal waar hij gaat dan 

zeggenn ze oh mooie ogen... Ha Ha dit en dat en dan krijg je gewoon .. .Dat kun je gewoon aan de 

wimperss zien dan steken ze gewoon recht uit 

Jaa en ziekelijke ogen heb je ook. Ja zie je een beetje bleek, ziek. Ziekelijk. 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hijj  moet echt gaan braken en overgeven en dan krijgt hij slappe ogen. Net een junkoog weet je. 

Dann weetje dat hij boze ogen heeft. 

Nogg een andere moeder verwoordt de aanleiding voor het boze oog als volgt: 

Enn je krijgt ook allemaal complimentjes van uh kijk de ouders en wat een mooi kind en zo...Dat 

zijnn kleine dingetjes die je maar hoeft te denken of te zeggen en die kinderen worden er, zeg maar 

beroerdd van. 

Enn uh, ja dan, dan kom je van mijn ouders bijvoorbeeld terug en dan merk je het kind wil niet 

eten,, hangt er maar bij. En echt misselijk lopen doen en zo. 

[[  ] 

Wantt dan geven ze er ook vooral bij over, he. Geven ze over. En het ruikt heel erg. En dat is een 

teken....vann hee het toch, toch daaraan (het boze oog). Ook geen zin in eten bijvoorbeeld en ja 

ogenn kijken een beetje flauwtjes. 

Hett optreden van de combinatie van aanwijzingen anders uit de ogen kijken, overgeven en 
afwijkendd gedrag is voor deze moeders een indicatie voor het boze oog. De laatst geciteerde 
moederr geeft aan dat geur in combinatie met overgeven een extra aanwijzing is voor de 
interpretatiee in termen van het 'boze oog'. Om de combinatie van aanwijzingen te herkennen 
alss bovennatuurlijk en als zodanig te interpreteren is culturele kennis nodig bij de moeders. 
Teveell  aandacht voor mooie ogen leiden tot het boze oog, met zieke ogen als gevolg. 

Eenn andere moeder vertelt hoe het boze oog onderscheidt van griep. Zij heeft hier een 
duidelijkee aanwijzing voor: 

o:: Ja. Is het alleen overgeven of zijn er ook nog andere dingen waaraan je het kunt zien, dat je 

kindd eh datje het kind moet baden in blauw?6, 

m:: Ja aan z'n ... Ja zijn ogen enzo. Als hij een beetje ja... net als of ze echt heel erg ziek 

uitzienn sloom ja, en dan doe je dat ook in... 

o:: Zijn z'n ogen., de oogjes dan ook rood of eh... waterig of eh... 

m:: Nou niet rood nee nee, alleen eh... echt sloom.. 

o:: De oogopslag, ja. Je zegt van nou, overgeven, ehm, de ogen daar zie ik het aan 

Badenn in blauw wordt door Surinaams-Hindoestaanse moeders toegepast als behandeling van het boze 
oog.. Hierbij wordt blauwsel (= een middel om wasgoed witter te laten lijken) aan het badwater van de 
kinderenn toegevoegd. Zie verder hoofdstuk 6. 
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m:: De ogen daar zie je dan ook aan.. 

o:: Ehm... verder nog, diarree, of eh.. 

m:: Nee diarree niet. 

o:: Of eh... koorts, of.. 

m:: Ja koorts dan doe je dat ook. 

o:: Dan ook? 

m:: Dan laatje ze gewoon in eh blauw water... 

o:: Zijn dat... eh zoals bijvoorbeeld die ogen, overgeven en koorts, komt dat alle drie tegelijk 

voorr of zeg je van nou als die ogen, als overgeven, als koorts, dan... 

m:: dan eh doe ik het wel ja., 

o:: Ook alleen bij koorts? 

m:: Ook alleen bij koorts ja. 

o:: En hoe weet je nou dat het eh... koorts is door eh... dat boze oog, of dat het koorts is omdat 

iee eh... griep heeft... Hoe kun je dat onderscheid maken, 

m:: Nou dat komt door griep, als ie met eh.. ja of je ziet het aan zijn ogen... 

o:: Toch weer die ogen... 

m:: Toch weer eh ogen ja. Want dan zie je echt eh... die ogen sloom enzo, opgezet de ogen, 

daarr zie je ook aan... 

o:: Dus je zegt van nou, eigenlijk is het niet alleen maar die koorts, maar ik zie het ook aan 

zijnn ogen. 

m:: Ogen ja. 

o:: En daaraan kan ik dus het onderscheid maken of ie de griep heeft, koorts heeft doordat ie 

griepp heeft, 

m:: Ja. 

Hieruitt blijkt dat het in de beleving van deze moeder niet uitmaakt of het een 
bovennatuurlijkee ziekte is of een gewone kinderziekte. Interpretatie op basis van volksgeloof 
hoortt voor Surinaams-Hindoestaanse moeders bij het alledaagse gezondheidswerk dat zij 
binnenn het gezin uitvoeren. 

Moederss benoemen de gezondheidsproblemen van hun kinderen met verschillende maten van 
zekerheid,, waarbij zij de gesignaleerde aanwijzingen op verschillende manieren interpreteren. 

e)e) Ernst vaststellen 

Naastt het vaststellen van wat er aan de hand is kijken de moeders ook naar de ernst van de 
gezondheidsproblemen.gezondheidsproblemen. De ernst van gevallen wordt door de moeders in het algemeen 
uitgedruktt in termen van "erg" en "niet erg" of "een beetje". 

Verkoudheidd en andere ziekten kunnen door de moeders als ernstig worden beoordeeld 
opp basis van direct aan verkoudheid gerelateerde lichamelijke aanwijzingen als 'hoesten': 

Ja,, hij was heel erg verkouden, heel erg hoesten een heel hele diepe hoest was het ook. 

Dee ernst van de ziekte wordt door de moeders ook vaak bepaald op basis van het al of niet 
aanwezigg zijn van andere dan lichamelijke aanwijzingen. Een moeder geeft aan: 
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Ondankss dat hij verkouden was, was er niks aan de hand was hij tierig had hij lekker gegeten.... Ik 

denkk "nou dan zal het echt alleen maar een beetje verkoudheid zijn". 

Dee ernst van de situatie wordt dus mede bepaald aan de hand van het voorkomen van 
kenmerkenn van de normale toestand van het kind. Tegenstrijdige aanwijzingen worden door 
dee moeder gebruikt in het interpretatieproces. 

Eenn andere moeder gebruikt elkaar ondersteunende aanwijzingen. 'Niks eten' lijk t hier 
dee ernst van de verkoudheid te ondersteunen: 

Hijj  was heel erg verkouden [ ] maar hij wil dan ook niks eten. 

Ookk koorts wordt gebruikt om ernst om te taxeren. Koorts wordt in een geval van 
waterpokkenn door een moeder genoemd als element in het benoemen van het 
gezondheidsprobleem.. Deze aanwijzing verhoging is echter niet overtuigend aanwezig: 

Nee,, koorts niet eh... Ja eh .. 37,5 ... 37,6, net iets eroverheen, maar niet datje zegt koorts. 

Eenn andere moeder gebruikte deze aanwijzing voor dezelfde kinderziekte in haar interpretatie 
omm de ernst vast te stellen: 

Neee hij heeft het (=kinderziekte) helemaal niet zo erg gehad. Hij voelde wel warm aan en zo maar 

koortss niet. 

Hierr zien we dus dat bij waterpokken de aanwijzing koorts als een indicator wordt gebruikt 
voorr de ernst van de ziekte, niet voor het vaststellen van wat het is. 
Hett geval van koortsstuip, dat in de paragraaf over intensiteit van aanwijzingen (4.7.3) is 
beschrevenn begint met een constatering van 'verhoging' en 'hangerigheid'. Het lijk t niet 
ernstig.. Eenmaal thuis is gaat haar dochtertje zich heel anders gedragen. Er komen nieuwe 
aanwijzingenn bij die maken dat de ouders het probleem als levensbedreigend plaatsen. Een 
moederr vertelt: 

Ikk zeg: "Nou het is niet goed" en opeens werd ze helemaal blauw om haar mond en helemaal 

spierwit,, Dus wij schrokken ons kapot. En helemaal slap, en we hadden echt zoiets, van nou, daar 

gaatt ze, hé. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dat was zo angstig. 

Dee eerst als niet ernstig geplaatste aanwijzingen wijzigen onder invloed van een cumulatie 
vann andere aanwijzingen in een voor de ouders als levensbedreigend overkomende situatie. 
Eenn Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt na een stuip ervaring: 

Ikk moet opletten als hij koorts heeft dan moet ik zijn hoofd een beetje nat maken. Zodat het (de 

koorts)) niet in zijn hoofd loopt. Want de koorts was in zijn hoofd gelopen. 

Dee frequentie van vóórkomen van een bepaalde ziekte bij een kind is ook van invloed op het 
bepalenn van de ernst ervan door de moeder. Zo duidt het vaak voorkomen van verkoudheid 
voorr de moeder op iets emstigers: 
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Jee hoort toch gauw van als kinderen lang verkouden zijn en veel hoesten, dan kan je daar 
chronischee bronchitis aan overhouden, maar met V. schijnt het allemaal wel mee te vallen. 

Dee ernst van een gezondheidsprobleem wordt in het algemeen bepaald op basis van 
lichamelijkee aanwijzingen. 

Concluderendd blijkt dat moeders een gezondheidsprobleem op basis van ervaring voorlopig 
kunnenn indelen in een brede ziektecategorie (b.v. 'kinderziekten') of een specifieke 
ziektecategorie.. Verder kunnen zij besluiten het gezondheidsprobleem nog even aan te zien 
enn dus af te wachten hoe het probleem zich verder ontwikkelt. 

Bijj  het benoemen van een gezondheidsprobleem worden aanwijzingen geïnterpreteerd 
alss het begin van een bepaald gezondheidsprobleem met een grotere of kleinere mate van 
zekerheid.. Het benoemen kan op basis van een aanwijzingen, of een combinatie van 
aanwijzingen.. Er zijn combinaties van aanwijzingen die moeders alleen interpreteren op basis 
vann volksgeloof. 

Normaliseren n 

Inn deze paragraaf werk ik de variatie in het interpreteren van de moeders verder uit. Het gaat 
hierbijj  niet om de feitelijke vaststelling van wat er aan de hand is, maar hoe er met deze 
resultatenn van de interpretatie wordt omgegaan. Een van de aspecten die hierbij van belang 
zijnn is het normaliseren. De moeder tracht het probleem te minimaliseren. Ik maak hierbij 
gebruikk van de door Locker (1981: 88-92) beschreven vormen van normaliseren. Een 
hanteringssequentiee begint volgens Locker wanneer een problematische situatie wordt 
waargenomen.. Een gebruikelijk proces hierbij is dat de moeder probeert vast te stellen en 
zichzelff  ervan probeert te overtuigen, dat er niets aan de hand is. Ik noem dit: 
a)) Normaliseren I: "Er is niets aan de hand". 

Alss dit niet lukt en er kennelijk wel iets mis is zal de moeder aangeven wat er dan mis 
is:: voorlopig categoriseren of benoemen. Daarnaast kan de moeder proberen de verschijnselen 
vann de ziekte te normaliseren naar iets niet ernstigs, bijvoorbeeld een 'gewone' kinderziekte. 
Ditt noem ik: b) Normaliseren II: "Het is geen ernstige ziekte". Locker noemt de 
gezondheidsproblemenn die resulteren uit deze twee optredende overeenkomstige processen 
'normall  disorders' (1981: 87-92). Wanneer de ziekteverschijnselen te veel afwijken van 
normalee vormen en zowel normaliseren I als normaliseren II niet lukken dan is er sprake van 
ietss ernstigs. 

a)a) Normaliseren I: "Er is niets aan de hand" 

Inn eerste instantie kan men veronderstellen dat moeders elke aanwijzing die duidt op een 
veranderingg in de gezondheidstoestand van het kind interpreteren als ziek zijn. Echter, de 
moederss blijken bepaalde situaties, waarvan ze weten dat het kind niet helemaal gezond is, 
tochh onder een normale situatie, dus niet ziek zijn, te plaatsen. Moeders spreken zo met name 
overr lichamelijke aanwijzingen als: niezen, een snotneus, verhoging, snotteren, een beetje 
hoesten,, het hebben van waterogen, een loopneus, een verstopte neus, een hese stem. Een 
moederr vertelt bijvoorbeeld: 
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Datt hoort er een beetje bij een snotneus. Neusverkouden noemen ze dat... Dat gebruiken ze op het 
consultatiebureauu ook altijd. Dat is alleen maar neusverkouden... dus niet het ziek zijn... 

Dezee moeder minimaliseert het probleem. 
Eenn cumulatie van aanwijzingen is voor de moeder een signaal dat het kind echt ziek is. 

Normaliserenn I lukt dan niet. Deze situatie kan voor elk kind anders zijn. Een moeder vertelt: 

Alss hij niet eet en niet wil eten zoals met lekkere dingen waarvan ik weet nou daar komt hij zijn 
bedd voor uit... dan zijn ze best wel ziek vind ik... 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hett ligt eraan als ze verkouden is en ze heeft verhoging of koorts, dan is het voor mij ziek zijn... 
Maarr als ze verkouden, of een beetje snotneus heeft.... en ze hoest drie vier keer op een dag dan 
iss het voor mij niet echt ziek zijn. 

Hett geringe aantal malen hoesten is voor de moeder een indicatie waardoor het normaliseren 
lukt.. Een derde moeder geeft meer specifiek aan waar voor haar de grens ligt voor ziek zijn: 

Zolangg ze er geen koorts bij heeft zie ik het niet als ziek zijn. Voor mij is ziek zijn als je zo 38 
gradenn hebt dan begin je voor mij ziek te worden. 

Hierr geeft de moeder duidelijk aan dat voor haar een snotneus en een beetje hoesten onder 
eenn 'normale' situatie valt, maar dat de toevoeging van de aanwijzing koorts (of verhoging) 
voorr haar op ziek zijn duidt. Het gezondheidsprobleem kan dan niet meer worden gerekend 
onderr een 'normale' situatie. We zien hier een cumulatie van aanwijzingen waar de 
toevoegingg van de aanwijzing koorts de overgang maakt van normaal situatie naar ziek zijn. 

Dee eerste aanwijzingen voor waterpokken worden door de volgende moeder nog niet als 
ziekk zijn gezien: 

'Zee was niet ziek dus volgens mij. Ze was een beetje hangerig maar niet dat ze doodziek was.' 

Zee was niet ziek dus nee, volgens mij. 

Inn de meeste gevallen wordt door de moeders het niet aanwezig zijn van de aanwijzingen die 
wijzenn op ernst gebruikt als criterium voor het vaststellen van de normaliteit, als een 
gereedschapp voor het eerste normaliseren. Het benoemen van de ziekte speelt hier een 
ondergeschiktee rol. 

Ja,, want hij snottert niet meer. Ja, maar alleen nou is hij, ook gaat lopen, weetje dan iss hij moe. of 
hijj  laat zich vallen, .. De weet niet die keer ging hij zitten, laat hij zich vallen' zo achterover, doet 
hijj  nooit; misschien moe omdat hij slaap heeft... doet hij te veell  ik weet niet. 

Dee moeder verklaart de aanwijzingen vanuit het gedrag en constateert daarmee dat er niets 
aann de hand is. Zij noemt de aanwijzingen die niet op ernst wijzen. Zij normaliseert het 
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probleemm naar het kind is moe omdat hij slaap heeft. 
Dee volgende moeder vindt haar kind te dun (dat wil zeggen vergeleken met wat zij als 

normaall  ziet) en wil eigenlijk dat haar kind meer aankomt. Ze gebruikt hiervoor in eerste 
instantiee blikken poedermelk. Dit bouwt de moeder echter versneld af om over te stappen op 
potjess voeding. 

Moett je alvast proberen dan wordt ze al wat steviger dit en dat dus ik dacht nou ik probeer het 

gewoonn dus zo is het gekomen eigenlijk... totdat ik dacht het bevalt me wel en het bevalt haar ook. 

Zee reageerde gewoon normaal alles was goed verder. 

Dee moeder geeft hierbij aan dat er volgens haar reeds voldoende verbetering is opgetreden, en 
zee daarbij het nog te dun zijn niet meer als erg beschouwt. Zij accepteert dat het gewicht voor 
haarr kind normaal is, omdat het verder goed gaat. De gesignaleerde lichamelijke aanwijzing 
wijk tt af van de normale situatie. Dus er is wel iets aan de hand, maar omdat andere typen 
aanwijzigen,, met name gedrag, niet afwijken, kan deze situatie door de moeder worden 
genormaliseerd. . 

Dee 'langdurigheid' van de aandoening is soms voor moeders een aanwijzing dat zij 
geenn aanleiding zien om het probleem als een afwijkende situatie te typeren, maar een 
'normale'' conditie te beschouwen: 

"Enn flink verkouden, continu. Die verkoudheid was chronisch, dus..: Ik ken hem niet zonder vieze 

neuss eigenlijk. 

Dee aanwijzingen voor een afwijkende situatie in de gezondheidstoestand van het kind kunnen 
duss zo lang aanhouden dat door gewenning deze situatie door de moeders als normaal wordt 
ervaren.. Hier wordt het gezondheidsprobleem genormaliseerd. 

Watt moeders 'verhoging' noemen is een situatie waarin de temperatuur afwijkt van de 
'normale'' temperatuur. Met zo'n verhoging is volgens alle moeders niet veel aan de hand. 
Wanneerr moeders het over 'koorts' hebben dan wijkt de temperatuur naar hun zeggen 
dermatee af van de normale lichaamstemperatuur dat er volgens hen 'wel iets aan de hand' is. 

Zegg maar dat het zevenendertig een half... dan ... dan denk ik: hij heeft verhoging. En zeg maar als 

hijj  ... vanaf achtendertig vind ik dat hij koorts heeft. 

Eenn ander moeder zegt over verhoging: 

Weetjee het was nou ja niks. Het was wel iets verhoging achtendertig nog wat. Maar niet meer zo 

hoogg weet je. Dus eh ja, ik loop niet zo hard, eigenlijk naar ... Ik merk wel aan het kind als er wat 

is. . 

Dezee moeder is vol vertrouwen over haar vermogen om aanwijzingen te signaleren. Bij deze 
voorbeeldenn zien we een duidelijk interpretatie verschil bij de moeders. Het verschil tussen 
watt moeders verhoging of koorts noemen betekent verschil tussen normalisering en 
ziekteverklaring.. Maar de grens tussen verhoging en koorts is niet in graden Celsius uit te 
drukken.. Voor de ene moeder is boven de 38 koorts, dus iets aan de hand; voor de andere 
moederr is boven de 38 verhoging en nog niets aan de hand. Dezelfde objectieve aanwijzing 
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wordtt door de moeders dus verschillend benoemd. 
Hierr staat tegenover dat wat voor een moeder in de eerste instantie te normaliseren was, 

naa een bepaalde ervaring, bijvoorbeeld stuip, niet meer normaliseerbaar is. 

Zee heeft een koortsstuip gehad. Dus ik ben als de dood. Dus uh... Want dan zeggen ze van 
negenendertigg vijf, dan mag je het (een zetpil) ze geven. 

Eenn andere moeder interpreteert op basis van ervaringen uit haar omgeving identiek aan 
bovenstaandee moeder: 

Jaa ik vind dat eng en dan ben ik bang dat het opeens gaat stijgen en dan kun je er alles aan doen en 
toenn vond ik het. Ja ik zeg negenendertig half, dat gaat me iets teveel naar de veertig en dat was al 
hett begin van de avond. Vaak stijgt het nog dus ja. 

Bijj  koorts is er onveranderd een omslagpunt in het interpreteren van de moeder. Maar na de 
ervaringg van een koortsstuip zien we de definitie van koorts verschuiven van 39,5 °C naar 
399 °C of minder. 

Moederss beredeneren tot op zekere hoogte voor zichzelf dat er niets aan de hand is. Kennis en 
ervaringg bepalen hierbij welke aanwijzingen wel, en welke niet normaliseerbaar zijn. 

b)b) Normaliseren II:  "Het is geen ernstige ziekte " 

Alss de eerste normalisering niet gelukt is, en er dus volgens de moeders toch echt iets aan de 
handd is, proberen de moeders het probleem vaak eerst naar een 'normale' ziekte toe te 
redeneren.. Lukt dit niet dan is het wellicht een 'ernstig*  gezondheidsprobleem. 

Waterpokkenn wordt over het algemeen gezien als een 'normale', kinderziekte. Voor wat 
betreftt de ernst van de kinderziekte waterpokken vertelt een moeder: 

Jaa het is eigenlijk een heel onschuldige kinderziekte, toch? 

Hett lijk t er op dat deze moeder, door het gebruik van 'toch' terloops een bevestiging zoekt 
vann haar interpretatie. Opvallend is dat de ziekte waterpokken bij een moeder hierboven al in 
eenn eerste normalisering als onschuldig wordt beschouwd, terwijl in het bovenstaande 
voorbeeldd waterpokken wel als ziek zijn wordt gecategoriseerd, maar dan als een normale 
ziekte. . 

Voorr een andere moeder zijn deze kinderziekten echter niet normaliseerbaar. Bij een 
gevall  van warmte-uitslag vertelt zij: 

Ennee ben ik naar de dokter geweest, ik dacht hij krijgt een of andere enge ziekte, mazelen of 
pokkenn ofzo. Maar eh, het bleek dat het door de warmte kwam. 

Eenn bepaalde aanwijzing is voor de ene moeder wel te normaliseren, en voor de andere 
moederr is er met dezelfde aanwijzing(en) toch echt iets ernstigs aan de hand. Zo vertelt een 
moeder: : 
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Alss hij oorpijn had, en hij kwam bij mij en zei, mamma ik heb oorpijn, dan belde ik niet de dokter 
voorr oordruppels. De zette gewoon baby olie, Zwitsal babyolie of slaolie in zijn oortje. En uh, dat 
heeftt mijn moeder altijd met ons gedaan als wij oorpijn hadden. 

Dee moeder normaliseert de oorpijn tot een zelf te behandelen probleem. Een andere moeder 

verteltt daarentegen over oorpijn: 

m:: Nou bij oorpijn ben ik bij de nachtdokter geweest. 
o:: Oh bij de nachtdokter? 
m:: Ja want het was een uur of zes was het. Het begon in de avond. Daar ben ik dan geweest en 

toenn hebben ze gekeken. Zei hij van ja eh oorpijn, dus dat gaat wel over. 
o:: Maar wat was de reden voor jou dat je naar de nachtdokter ging? 
m:: Hij ging anders telkens huilen. En hij zei 'pijn'. Ja en ik had ook geen oordruppels. 

Wee spreken van het lukken van normaliseren II als er in de ogen van de moeders inderdaad niets 
ernstigss aan de hand blijk t te zijn. Aanwijzingen duiden op een situatie anders dan een normale 
situatie.. Moeders interpreteren de aanwijzingen zoveel mogelijk als kenmerkend voor een 
normaall  gezondheidsprobleem (kinderziekten). Bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders zien 
wee naast de hierboven beschreven gevallen van normaliseren II ook bij bovennatuurlijke ziekten 
normaliserenn optreden. Een Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt: 

Ja.. Men zegt eh, kinderen worden vaker ziek, als mensen tegen de kinderen zeggen: Oh je bent zo 
leuk,, je bent zo mooi, he? Dan kunnen kinderen vaker ziek worden he. Dat ze diarree krijgen, een 
beetjee koorts. Nou, hoe zeg je dat, nou dat ze ziek worden. 

[[ 1 

Ehh gewoon, 's morgens dan worden ze ineens ziek he. Dan weetje. En meestal merk je het als, 
dann gaan ze overgeven en zo, dan willen ze niet eten en drinken. Dan worden ze ziek. 

Dezee moeder ziet de aanwijzingen diarree, koorts, overgeven, niet willen eten en drinken als 
kenmerkendd voor een 'normale bovennatuurlijke ziekte', een ziekte die vaak voorkomt. Een 
anderee moeder vertelt hierover: 

Nouu ja als hij ging overgeven of vervelend ofzo doen, dan eh deed ik het (baden in blauw) wel. En 
dann hield het gewoon op. Dus, overgeven enzo, dan eh.. ja, dan deed hij het niet meer. 

Ookk de volgende moeder deelt de aanwijzingen voor ziek zijn in als een gewone, dus 

'normale'' bovennatuurlijke ziekte: 

Bozee oog ja. Worden die kinderen snel eh, ja of slechte ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet 
uitleggen.. Worden die kinderen gewoon ziek van. Geven ze over of diarree, ik weet niet. Dus zulk 
soortt dingen heb ik. 

All ee Surinaams-Hindoestaanse moeders blijken aanwijzingen die duiden op een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem allereerst voor zover mogelijk te interpreteren als een 
veell  voorkomend gezondheidsprobleem. Maar het normaliseren kan ook niet lukken - dan 
wordtt het een ernstig geval van het boze oog. In de voorbeeldanalyse van hoofdstuk 6 is een 
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dergelijkk ernstig geval van het boze oog beschreven. 

Dee twee door Locker beschreven twee niveaus van normalisering komen in mijn materiaal 
beidee voor. In aanvulling hierop vond ik ook bij het bovennatuurlijk interpreteren vormen van 
normalisering. . 

Verklaren n 

Moederss verrichten vaak het nodige zoekwerk om achter de oorzaak te komen van het 
gezondheidsprobleemm van hun kind(eren). Wat is nu de verklaring? Soms is er geen 
verklaringg voor een moeder: 

Vreemdd bij allebei, als ze koorts krijgen weet ik meestal niet hoe dat komt. En het komt zo 

plotselingg en het gaat ook zo plotseling weg. 

Eenn gezondheidsprobleem kan dus komen en gaan zonder een duidelijke verklaring hiervoor. 

Inn mijn materiaal heb ik een grote diversiteit aan verklaringen van moeders voor 
gezondheidsproblemenn gevonden. Aan deze verklaringen liggen verschillende overwegingen 
tenn grondslag, die later ook tot uiting komen in het handelen van de moeders. 
Vanzelfsprekendd speelt de kennis van de moeder hierbij een belangrijke rol. De onderscheid 
hierr a) enkelvoudige, b) gekoppelde en c) getrapte verklaringen. 

a)a) Enkelvoudige verklaringen 

Dee verklaringen van de moeders zijn achtereenvolgens gebaseerd op i. voeding, ii . contacten 
mett andere kinderen, iii . weersomstandigheden, iv. slechte huisvesting, v. het 'boze oog', 
vi.. boze geesten vii . leeftijd en viii . weerstand. Hieronder beschrijf ik de genoemde 
verklaringen. . 

i.. Voeding 
Alss oorzaak van een geval van obstipatie wordt door een moeder de volgende verklaring 
gegeven: : 

Ja,, volgens mij kwam het door die banaan. Dat hij zo moeilijk drukte [stoelgang had]. Want ik gaf 
hemm nooit banaan. 

Dee verklaring van het optreden van dit gezondheidsprobleem wordt dus gezocht in de ten 
opzichtee van de gezonde situatie afwijkende voeding. 

ii.ii.  Contacten met andere kinderen 
Hett oplopen van een verkoudheid of een besmettelijke kinderziekte wordt in het algemeen 
verklaardd door contacten met andere kinderen: 

Maarr hij is toch, heeft het toch opgelopen. Spelen en zo je kan ze niet van mekaar houden. 
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Ietss oplopen kan bijvoorbeeld optimaal optreden bij een kinderpartijtje: 

Hett blijkt juist zo te zijn als die kinderen de waterpokken hebben en op het moment dat zij dus de 
uitingg krijgen, de blaasjes, dat is juist besmettelijk voor andere kinderen, nou en op het moment 
datt zij d'r verjaardag vierde zat juist dat kind helemaal onder de blaasjes. Dus alle kindertjes die 
opp de verjaardag zijn geweest... Hebben allemaal de waterpokken gehad. 

Dezee moeder was er van op de hoogte dat 'het heerste', maar dacht dat de besmettelijke 
periodee al voorbij was. 

Moederss kunnen het vóórkomen van besmettelijke ziektes meestal wel verklaren op 
basiss van contacten met andere kinderen. 

Ui.Ui. Weersomstandigheden 
Frequentee verkoudheid wordt door veel moeders gekoppeld aan weersomstandigheden. De 
jaargetijdenn (najaar, winter, voorjaar) in ons land zijn hier de boosdoeners: 

Wanneerr de 'R' in de maand zit, is hij veel vaker verkouden. 

Ookk het weer in het algemeen kan een oorzaak zijn van het regelmatig oplopen van een 
verkoudheid: : 

Zodraa hij een beetje nat is, en het regent, is hij verkouden 

Naastt de neerslag is ook de temperatuur van invloed: 

Hett lichaam heeft natuurlijk best wel een hoop te verwerken... die temperatuurverschillen. Dan 
merkk je toch dat ze gauwer vatbaarder zijn. 

Dee weersomstandigheden worden gerelateerd aan de kleding van het kind: 

Enn eh, haar jas was open, dus en daardoor eh, is ze verkouden geworden 

Hett weer vormt bij deze moeders een belangrijke bron van waaruit het optreden van de 
genoemdee gezondheidsproblemen verklaard kan worden. 

iv.. Slechte huisvesting 
Verderr wordt voor wat betreft omstandigheden slechte huisvesting als oorzaak genoemd: 

Jaa ze is soms verkouden. [....] ja dat gebeurt in huis, in de winter vooral als het koud is, tocht het 
hierr erg, vooral in de slaapkamer. 

Dee moeders waren niet altijd tevreden over hun woonsituatie. Dit wordt aangevoerd als 
verklaringg voor de gezondheidsproblemen van hun kinderen. 
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v.. Het boze oog 
Naastt verklaring van hoe je iets oploopt, en de omgevingsfactoren als het weer en 
huisvesting,, en de rol van de weerstand en de leeftijd van het kind, heb ik in mijn materiaal 
ookk bovennatuurlijke verklaringen uit volksgeloof van gezondheidsproblemen gevonden. Het 
'bozee oog' is vertegenwoordigd in een jaloers persoon die tot het kind spreekt (Venema, 
1992;; Gailly, 1982). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een buitenstaander te veel 
lovendee opmerkingen heeft gemaakt over het kind. Het is een invloed van buiten die het kind 
ziekk maakt. 

Elkee dag hadden we last. Elke dag als mensen hem zien: O wat een bolle jongen, wat een mooie 

jongen! ! 

[[  1 

Bijj  ons is het eh.. geloof heb je de ... krijg je boze ogen dat hij ziek wordt he... Dan gaat hij niet 

eten,, overgeven en zo. 

Eenn gezondheidsprobleem veroorzaakt door bovennatuurlijke krachten kan leiden tot 
bijvoorbeeldd niet eten en overgeven. Het 'boze oog' is een fenomeen dat bij alle Surinaams-
Hindoestaansee gezinnen bekend is. De mate waarin de moeders hierin geloven varieert. 

vi.. Boze geesten 
Dee bovennatuurlijke krachten kunnen ook stuip veroorzaken. Bij het optreden van stuip 
blijkenn Surinaams-Hindoestaanse moeders te kunnen kiezen uit twee verklaringen die zij 
kennen.. Enerzijds is er een medisch-westerse verklaring; anderzijds is er voor Surinaams-
Hindoestaansee moeders een traditionele verklaring. 

Jaa wij, in Suriname zeggen we f....]-stuip weetje, maar daar heb, Surinaamse mensen bedoelen 

dan.... boze geesten, en hier is het gewoon koorts. 

enn dan weetje het... boze geesten in je, bij, is in je lichaam... gegaan. 

Uitt bovenstaand citaat is af te leiden dat bovennatuurlijke verklaringen, en met name het 
bozee oog, een belangrijke rol spelen in de hantering van gezondheidsproblemen bij 
Surinaams-Hindoestaansee moeders, hoewel de moeders vaak ook op de hoogte zijn van de 
westersee verklaring. Welke verklaring zij laten gelden is geheel afhankehjk van de visie van 
dee moeder. 

vii .. Leeftijd 
Dee leeftijd van een kind wordt ook als verklaring gegeven voor het optreden van 
gezondheidsproblemen.. Op mijn vraag of het continu verkouden zijn wellicht zou zijn te 
verklarenn door het voorkomen van een allergie antwoordt een moeder: 

Volgenss mij op die leeftijd niet. Want d'r zijn zoveel kinderen verkouden altijd rond die tijd. 

Dee moeder geeft hiermee aan dat een frequente verkoudheid iets is dat nu eenmaal bij de 
leeftijdd hoort. Voor het overige vond ik weinig direct aan leeftijd gerelateerde verklaringen 
voorr het optreden van gezondheidsproblemen. 
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viii.viii.  Slechte weerstand 
Niett alle moeders proberen een omgevingsoorzaak te zoeken voor het optreden van 
gezondheidsproblemen: : 

„maarr ja, dat ligt ook aan hoe zijn afweersysteem is, je hebt wel een goed afweersysteem, of niet. 

Dezee moeder ziet de weerstand als een gegeven, iets dat zij niet kan beïnvloeden. 
Hett veelvuldig terugkeren van een verkoudheid wordt door moeders ook gekoppeld aan 

eenn slechte weerstand van het kind: 

Hijj  is iedere keer al verkouden. Dat komt omdat hij geen weerstand heeft. 

Hierbijj  verklaren de moeders het optreden van gezondheidsproblemen vanuit de constitutie 
vann het kind. 

Moederss blijken een breed scala aan op zichzelf staande verklaringen voor het optreden van 
verschillendee gezondheidsproblemen bij hun kinderen te hanteren. 

b)b) Gekoppelde verklaringen 

Verschillendee van de hiervoor gevonden verklaringen komen in combinatie voor. De 
volgendee moeder combineert in haar verklaring van de verkoudheid de slechte weerstand van 
haarr kind en de wijze van besmetting: 

Alss de weerstand maar even vermindert dan eh hebben ze alweer wat te pakken met al die 

kinderenn op de crèche. 

Bijj  het optreden van het boze oog is, naast de lovende opmerking uit de omgeving over het 
kind,, zoals eerder beschreven, de leeftijd van het kind bepalend: 

Menn zegt eh, kinderen worden vaker ziek, als mensen tegen de kinderen zeggen: o, je bent zo 

leuk,, je bent zo mooi, hè? Dan kunnen kinderen vaker ziek worden 

[[  ] 

Maar.... de maanden na de geboorte tussen de eerste en de zesde maand, dan worden ze 't altijd 

hee Ja zijn ze heel gevoelig. 

Hieruitt blijkt dat het gelijktijdig optreden van verschillende factoren de verklaring is voor het 
optredenn van een bepaald gezondheidsprobleem. 

c)c) Getrapte verklaringen 

Bijj  de overwegingen over weerstand zien we getrapte verklaringen, dat wil zeggen dat 
verschillendee verklaringen elkaar opvolgen. 

Slechtee weerstand wordt over het algemeen gekoppeld aan de voeding die misschien 
niett voldoende aandacht krijgt en een mogelijk tekort aan vitaminen bij het kind: 
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Ehh ja want zij eet zo weinig fruit. Ja nou zit dat natuurlijk wel in die potjes en zo, zitten natuurlijk 
ookk vitamine C, maar ik dacht nou misschien wat extra's. En toen was Ruud naar de drogist 
gegaann en toen kwamen ze met die Caltrivat (homeopathisch geneesmiddel). Dus dan niet echt 
vitaminee maar dat is iets homeopathisch wat de opname van vitamine en ijzer bevordert. 

Eenn verlaagde weerstand kan volgens de moeders ook worden veroorzaakt door een gebrek 
aann slaap: 

Eenn paar dagen slecht slapen is een aanslag op je weerstand. 

Tijdenss of na een bepaalde ziekte is de weerstand verminderd, waardoor het kind volgens de 
moederr erger ziek kan worden, of andere ziekten oplopen: 

Ja,, weinig weerstand hè. Tenminste dat eh .... Dat vind ik eng. Want dan gaat gewoon veel verder 
enn dan koelt ie tee veel af. En als je met koorts te veel afkoelt, kan je natuurlijk nog een ontsteking 
krijgen.. En dat moet je natuurlijk wel zien te voorkomen. 

Moederss zien slechte weerstand als de oorzaak van gezondheidsproblemen. De verklaringen 
diee worden gegeven voor het ontstaan van die slechte weerstand duiden in het algemeen in de 
richtingg van omgevingsfactoren. 

Concluderendd geven mijn bevindingen aan dat moeders de verklaringen voor 
gezondheidsproblemenn zoeken in een groot scala aan omgevingsinvloeden zoals voeding, 
contactenn met andere kinderen, weersomstandigheden, en slechte huisvesting. Dit is deels 
gekoppeldd aan de weerstand van het kind. Bij Surinaams-Hindoestaanse moeders omvat dit 
ookk bovennatuurlijke oorzaken, zoals het boze oog. 

Ongerustt zijn 

Naastt het vaststellen van wat er aan de hand is, normaliseren en verklaren kan er bij de 
moederss ook sprake zijn van een gevoel van ongerustheid. Bij het interpreteren onderscheid 
ikk verschillende gronden voor ongerustheid, welke in de hanteringssequentie kunnen 
optreden:: a) verontrusting als er typische aanwijzingen voor een gezondheidsprobleem zijn; 
b)) onzekerheid over wat het probleem is; c) angst bij een ernstig probleem. 

a)a) Aanwijzingen voor een probleem 

Dee uit de interviews verkregen meest voorkomende aanwijzingen voor een verontrustende 
situatiee zijn voor de moeders: rode vlekken, koorts, diarree, overgeven, hangende ogen, 
oorpijn,, doofheid, hoesten, obstipatie, eet- en slaapproblemen. Een moeder vertelt in het 
kaderr van het slechte eten van haar kind: 

Elkee keer wanneer ik naar het consultatiebureau ga vraag ik of het wel normaal is dat ze zo tenger 
iss maar... ze zeggen het is goed... 
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Voorr de moeder weegt de lichamelijke aanwijzing 'het te tenger zijn' van haar dochtertje 
zwaar.. In dit geval voldoet het kind niet aan wat de moeder ziet als 'normaal'. Het kind eet 
onvoldoendee en is volgens de moeder te mager. 

Dee ongerustheid van de moeders varieert sterk, afhankelijk van de waargenomen ernst 
vann de aanwijzing. De inschatting van de ernst van de aanwijzingen is hierbij subjectief. Een 
moederr vertelt: 

Enn uh, nou ja, ik vond dat hoesten gewoon uh .... eng, weetje wel. Ik denk, ja je kunt me nog meer 

vertellen,, want ze ging ook echt over haar nek. 

[.-1 1 

Enn niet eten. Nou dan maak ik me helemaal ongerust. 

Inn het onderstaande voorbeeld beschrijft een moeder haar angst voor een koortsstuip welke is 
gebaseerdd op ervaringen uit haar directe omgeving. 

Ehh een oud collega van mij die haar zoon tot twee keer toe die heeft echt op het randje gelegen... 

duss ja dan hoor je dat verhaal... En bij mijn man op zijn werk een jongen die ook een kind had van 

achtendertigg en op een gegeven moment ligt dat in bed en begint het opeens te gillen toen had dat 

kindd geloof ik veertig, eenenveertig graden koorts en dan helemaal zo stijf weet je ... en dan hoor 

jee dat.... 

[moederr gaat over op haar eigen kind, dat 39 graden koorts had] 

dann vind ik dat eng dan ben ik bang dat het ineens gaat stijgen 

Dee ervaring uit haar omgeving maken dat de moeder sneller ongerust is bij het optreden van 
koorts. . 

Niett verontrustende, en dus normaliseerbare aanwijzingen, zoals een snotneus, hoesten en 
waterogen,, kunnen door moeders bij veelvuldig terugkomen tenslotte gezien worden als 
verontrustend.. Een moeder vertelt over een langdurig aanhoudende verkoudheid bij haar kind: 

Opp een gegeven moment ben ik wel naar de dokter gegaan omdat het moet toch wel een keer over 

zijnn natuurlijk. 

Eenn andere moeder vertelt: 

Maarr eigenlijk komt er toch weer veel snot uit zijn neus, dus.... dat is goed .... soms gaat hij 

overgeven..... dan krijg je ook slijm eruit, dat is goed, maar als het toch zo elke keer gebeurt, dat is 

niett goed. 

Hett regelmatig terugkeren van een gezondheidsprobleem maakt een moeder ongerust. 
Verontrustingg treedt dus op als er aanwijzingen ernstiger zouden kunnen worden, als de 

aanwijzigenn langdurig aanhouden, en als aanwijzingen frequent voorkomen. 

b)b) Onzekerheid over wat er aan de hand is 

Alss de aanwijzingen niet geplaatst kunnen worden, kan ongerustheid optreden. Als later 
bekendd wordt wat het was, is de moeder niet meer ongerust, en ze geeft ook aan dat ze 
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eigenlijkk niet ongerust had hoeven te zijn: 

... dat hij heel hoge koorts kreeg en dat hij dus heel erg ging schokken, wat later gewoon 
koortsstuipjess bleken te zijn, maar dat wist ik niet. Ik schrok er alleen heel erg van. Het leek net of 
hijj  onder stroom stond of zo. 

Dee combinatie van de aanwijzingen hoge koorts en schokken met het lichaam kent de moeder 
niet.. De ongewone aanwijzingen verontrusten haar. Haar ongerustheid zorgt ervoor dat zij 
snell  de huisarts belt. Uit 'gewoon' blijk t dat wanneer deze moeder had geweten wat er aan de 
handd was zij wellicht minder ongerust zou zijn geweest. Kennis kan dus een bepalende factor 
zijnn bij het optreden van ongerustheid. Een bepaalde aanwijzing kan verontrustend zijn als hij 
dee eerste keer voorkomt, maar bij herhaling (bij hetzelfde kind of bij volgende kinderen) niet 
meerr als verontrustend worden ervaren en genormaliseerd worden. Een moeder vertelt over de 
astmaa bij haar jongens: 

Enn misschien ook omdat je je oudste mee hebt gemaakt, dat je al, dat je al een klein beetje in je 
hoofdd hebt van, oh toen had ik het zo gedaan, weetje wel, van datje, en ook gewoon een beetje 
aftastt van, misschien ligt het daar wel aan, bij M. lag het daar aan. 

Onbekendheidd met aanwijzingen is een bron van ongerustheid. Ervaring van de moeder 
voorkomtt ongerustheid. 

c)c) Een ernstig probleem 

Inn onderstaand voorbeeld wederom de moeder die vertelt over haar ervaring van een 
stuipaanvall  bij haar oudste kind: 

Ikk zeg nou het is niet goed 

[[ 1 

duss wij schrokken ons kapot en helemaal slap, en we hadden echt zoiets van nou, daar gaat ze, he. 

[[ 1 

zo,, ja was heel eng. Ja. 

Hett plotseling optreden van ernstige aanwijzingen leidt tot grote ongerustheid bij de moeder. 
Hett normaliseren n, zoals eerder besproken, dan is niet gelukt. 

Dee moeder geeft aan dat zij na haar ervaring in het vervolg de koorts niet meer laat 
stijgen.. Zo hoeft zij niet meer ongerust te worden. Door sneller handelen kan ongerustheid 
wordenn voorkomen. 

Uitt de data büjkt dat de ernst van het gezondheidsprobleem van invloed is op de mate van 
ongerustheid.. Naarmate de interpretatie van ernst toeneemt neemt de ongerustheid van 
moederss ook toe. Ongerustheid is naast de ernst van het probleem gerelateerd aan de kennis 
enn ervaring van de moeder: hoe meer ervaringskennis, hoe minder ongerust. Tenslotte is een 
ernstigg gezondheidsprobleem bij een kind een bron van ongerustheid. 
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Hett interpreteren en de overwegingen daarbij, gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Hett interpreteren kent, zoals hierboven gepresenteerd, verschillende sub-elementen. In het 
navolgendee schema geef ik het interpreteren van de moeders en hun overwegingen hierbij per 
specifiekk gezondheidsprobleem schematisch weer. Bc heb in het schema de sub-elementen 
gecodeerd. . 

Schemaa 5.1 Interpreteren en overwegingen per gezondheidsprobleem 

Probleem m Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Verkoudheid d Va a 

Va a 

Va a 
Va a 

Va a 

Va a 
I I 

iN N 
IN N 

Ve e 

Ve e 

Ve e 
Ve e 

Ve e 

Ve e 

Moederr stelt snel vast: 
neusverkouden. . 
Kindd wordt echt verkouden. 

Hett is te zien aan het neusje. Hij 
speeltt en eet toch. 
Neuss gaat lopen. 

Combinatiee van aanwijzingen. ! De neus loopt en ze gaan niezen. 
Onderscheidenn van griep: 
Geenn koorts. 

Snotterenn en hoesten. 

Hett is een ernstige 
verkoudheid. . 

Eenn hele diepe hoest. 

Hett is maar een beetje 
verkoudheid. . 

Hett kind voelt zich verder goed en eet 
goed. . 

Hett kind is erg verkouden. Verkouden,, niets eten. 
Datt is dus niet ziek zijn. 
Ditt is de gewone situatie. 
Mett verhoging of koorts erbij 
iss het kind ziek, anders niet. 
Ditt komt vaker voor wanneer 
dee 'R*  in de maand zit. 

Alleenn maar neusverkouden. 
Continuu verkouden, altijd vieze neus. 
Snotneuss en hoesten. 

Eigenn waarneming: Het kind is dan 
vakerr verkouden. 

Alss het kind nat is, en het 
regent. . 

Eigenn waarneming. 

Jass was open. 
Hett gebeurt in huis, in de 
winterr als het koud is. 

Somss verkouden, door tocht. 

Hett hoort er bij op die leeftijd. Err zijn zoveel kinderen verkouden 
rondrond die tijd. 

Kindd heeft geen weerstand. Steeds verkouden. 
Hett moet toch wel een keer 
overr zijn natuurlijk. 

Langdurigg verkouden. 

Alss het vaak gebeurt is dat 
niett goed. 

Veell  snot, soms overgeven. 
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Probleem m Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Verkoudheid d Ve e Jee merkt dat ze sneller vatbaar 
zijn. . 

Hett lichaam heeft een hoop te 
verwerken:: temperatuursverschillen. 

Verkoudheidd en 
hoesten n 

Va a Datt is allemaal hetzelfde. Hoestenn - eigen constatering: er is 
geenn verschil. 

Hoesten n Va a Hett is een kriebelhoest. Kindd hoest, maar heeft er geen last 
van. . 

Astma a O O Hett is bekend, dus niet 
verontrustend. . 

Ervaringg met het oudste kind. 

Griep p Va a Onderscheidenn van 
verkoudheid. . 

Voorall  koorts. 

Va a Onderscheidenn van 
verkoudheid. . 

Hoestenn en snottebellen en diarree. 

Stuip p Va a Ouderss zijn erg geschrokken 
doorr de ernst van de 
aanwijzingen. . 

Kindd loopt blauw aan, heeft wit om 
dee mond, is slap. 

Ve e Kann door bovennatuurlijke 
krachtenn (boze geesten) 
wordenn veroorzaakt. 

O O Angstt voor stuip. 

O O Moederr schrikt er heel erg 
van,, weet dan nog niet dat het 
'gewoon'' koortsstuipjes 
waren. . 

Anderzijdss is er de verklaring dat 
stuipp wordt veroorzaakt door koorts. 

399 °C koorts, zou ineens kunnen gaan 
stijgen. . 
Hogee koorts, schokken. 

O O Ouderss schrikken zich rot, 
denkenn dat het kind het niet 
zall  halen. 

Helemaall  slap. 

Bof f 

Mazelen n 

Va a Amandelen?? Zoeken naar wat 
hett kan zijn. 

Va a Ergg opgezette wangen, bleek 
laterr de bof te zijn. 

Va a Hett zou wel mazelen kunnen 
zijn. . 

Va a Moederr sluit mazelen uit: 

Continuu ziek. Het bleek later de bof te! 
zijn. . 
Inn eerste instantie niet aan een 
kinderziektee gedacht. 
Vlekjess en misselijk. Het gaat wel 
weerr over. Later koorts. Huisarts 
geraadpleegd. . 
Rodee vlekken. Als het mazelen zijn 
moett het kind ook verhoging hebben. 

Waterpokken n Va a Alss de aanwijzingen niet 
conformm zijn dan is het geen 
waterpokken. . 

Vlekjess krijg je met een dag en over 
hett hele lichaam. 
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Probleem m 

Waterpokken n 

Dee vijfde of zesde 
ziekte e 

Besmettelijke e 
kinderziekten n 
Eenn kinderziekte 
(onbenoemd) ) 
Eczeem m 

Warmte-uitslag g 

Muggensteken n 

i i 

Groeipijn? ? 

Doorkomen n 
tandjes s 
Oorontsteking g 

Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO onserustheid 
Va a 

Va a 

N N 
N N 

Ve e 

Va a 

Va a 

Va a 

Ve e 

Va a 

Va a 

N N 

Va a 

Va a 

Va a 

Va a 

Va a 

Hett was niet de kinderziekte 
inn ernstige vorm. 
Dee combinatie van 
aanwijzingen. . 
Kindd is nog niet ziek. 
Hett is een onschuldige 
kinderziekte. . 
All ee kinderen op een 
verjaarspartijtjee kregen het. 
Moederr twijfelt tussen 
waterpokkenn en rode hond 
Moederr dacht eerst aan 
waterpokken.. Het is 'de ziekte 
mett de cijfers'. Welke doet er 
voorr de moeder niet zo toe. 
Dee moeder dacht eerst aan 
waterpokken.. De moeder 
denkt:: "ik geef het gewoon 
maarr een naam". 
Doorr contact met andere 
kinderen. . 
Hett is dan geen warmte-
uitslag. uitslag. 
Waterpokkenn of warmte-
uitslag?? Even afwachten. 

Hett zou een enge kinderziekte 
(mazelenn of pokken) kunnen 
zijn. . 
Moederr weet (nog) niet 
preciess wat het is. 
Muggenbulten,, maar met een 
sterkee reactie. Maar het zou 
ookk iets anders kunnen zijn. 
Dee moeder hoopt dat haar 
diagnosee klopt. 
Moederr voelt dat tandjes 
doorkomen. . 
Hett is een zware ontsteking. 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Hett kind is wel warm maar heeft geen 
koorts. . 
Rodee vlekjes die waterbultjes worden. 

Hangerig,, niet doodziek. 
... . 

Blaasjess zijn besmettelijke fase. 

Pukkels.. Familie en huisarts weten 
hett niet. 
Hogee koorts, uitslag die op warmte-
uitslagg lijkt . Rode pukkeltjes. 

Rodee blaasachtige vlekjes en koorts. 
Dee vijfde en zesde ziekte lijken erg 
opp elkaar. 

Jee kunt de kinderen toch niet uit 
elkaarr houden. 
Hett hele lichaam zit onder de rode 
vlekken. . 
Armm met vlekjes, maar breidt niet uit: ; 
hett kan ook warmte-uitslag zijn. 
Huisartss geeft eczeem aan. 
— — 

Rodee vlekjes. Waterpokken, mazelen 
off  bof? Huisarts test. 
Pukkelss op het gezicht. Niet een 
normaall  wit bultje. 

Pijnn in het been, veel huilen. Het 
duurdee niet lang. 
Hett kind voelt warm. 

Kindd huilt en geeft oorpijn aan. Pijn 
iss snel opgekomen. 
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Probleem m 

Oorontsteking g 

Buikkramp p 

Obstipatie e 
Magerte e 
Tengerr kind 
Hett boze oog 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Interpreteren n 
Vaa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 
N N 

N N 
Va a 

Ve e 
N N 
O O 
Va a 

Va a 

Ve e 

Va a 

Va a 

Ve e 
Va a 

N N 

N, , 
Ve e 
Ve e 

Ve e 

N N 

N N 
N N 

N N 

Ve e 

Gewoonn een zelf te 
behandelenn probleem. 
Artss raadplegen nodig. 
Hett zal wel een beetje kramp 
zijn. . 
Etenn van banaan. 
Hett gaat beter. 
Iss dat wel normaal? 
Dee moeder ziet het met name 
aann de ogen. 
Alss van kinderen wordt 
gezegdd dat ze mooi zijn 
wordenn de kinderen daar 
gewoonn ziek van. 
Dann weetje dat hij boze ogen 
heeft. . 
Alss kinderen complimentjes 
krijgenn worden ze er beroerd 
van. . 
Onderscheidd van griep door 
'slomee ogen'. 
Kinderenn zijn 'gewoon' ook 
vaakk ziek. 
Wordenn kinderen gewoon ziek 
van. . 
Alss mensen zeggen "wat een 
mooiee jongen" wordt het kind 
ziekk door het boze oog. 
Hett komt vooral voor tussen 
dee eerste en de zesde maand. 
Dann zijn ze best wel ziek. 

Mett koorts ben je ziek. 
Onderscheidd tussen verhoging 
enn koorts. 
Verhoging.. Als er echt wat is 
merkk je dat aan het kind. j 
Hett kind heeft een slechte 
weerstand. . 

ii  Aanwijzingen / Overwegingen 

i i 

Oorpijn. . 

Oorpijn. . 
Huilenn en beentjes optrekken. Het 
gaatt altijd snel weer over. 
Moeilijkee stoelgang. 
Kindd wordt steviger. 

Misselijkheid,, kind wil niet eten, 
ogenn zijn duf en rood. 
Overgevenn of diarree, en 'ziekelijke 
ogen'.. Kind ziet bleek. 

Overgeven,, 'slappe ogen' (net een 
junk-oog. . 
Kindd wil niet eten, is hangerig, vooral' 
overgeven,, braaksel ruikt sterk. Kind 
kijk tt flauwtjes. 
Overgeven,, ogen zien er sloom uit 
(niett rood, geen diarree), koorts. 
Diarree,, een beetje koorts, overgeven, 
niett eten en drinken. 
Overgeven,, diarree. 

Ditt is gerelateerd aan het geloof. 

Opp die leeftijd zijn ze er heel gevoelig 
voor. . 
Niett eten wat het kind lekker vindt. 

Koortss is rond de 38 °C. 
Grenss ligt bij 38 °C. 

38-nogg wat is verhoging. 

Hett kind heeft een slecht eigen 
afweersysteem. . 
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Probleem m Interpreteren n 
VaVa vaststellen 
NN normaliseren 
Vee verklaren 
OO ongerustheid 

Aanwijzingenn / Overwegingen 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Ve e 

Algemeen n 
(slechte e 
weerstand) ) 

Ve e 

Ve e 

Ve e 

Combinatiee van verminderde 
weerstandd en contact met 
anderee kinderen. 

Zee hebben snel iets te pakken. 

Slechtee weerstand door weinig — 
fruitt eten. 

Eenn paar dagen slecht slapen I — 
iss een aanslag op ie weerstand, i 
Tijdenss of na een ziekte is de 
weerstandd verminderd. 

Kindd kan verder afkoelen, waardoor 
hett een ontsteking zou kunnen 
krijgen. . 

Moederss stellen een verkoudheid in het algemeen snel vast, en maken duidelijk onderscheid met 
bijvoorbeeldd griep. De ernst kan sterk variëren, hetgeen de moeders scherp in de gaten houden. 
Verkoudheidd is meestal te normaliseren tot geen probleem, of tot een gewoon probleem. 
Ongerustheidd treedt op bij langdurige verkoudheid. De verklaringen voor verkoudheid zijn zowel 
externn (het weer, het wonen) als intern (het hoort bij de leeftijd, slechte weerstand). Hoesten, 
vaakk een aanwijzing bij verkoudheid, kan ook als probleem op zich gelden. 

Stuipp is resultaat van (hoge) koorts. Wat de koorts heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld 
verkoudheidd of een kinderziekte, komt vaak niet ter sprake. Stuip leidt tot veel ongerustheid, en 
iss voor sommige moeders een echt schrikbeeld, wat te allen tijde voorkomen moet worden. 
Anderee moeders daarentegen spreken van "gewoon koortsstuipjes". 

Dee kinderziekten (bof, mazelen, waterpokken, de vierde en vijfde ziekte) lijken zich vooral 
tee kenmerken door onduidelijkheid over "wat het nu is". Hierbij gaat het zowel om de 
kinderziektenn onderling als ook om andere huidproblemen (eczeem, warmte-uitslag, 
muggenbulten).. Moeders proberen door actief onderscheiden op basis van aanwijzingen 
duidelijkheidd te krijgen. Dit lukt niet altijd. Maar de moeders vinden het ook niet altijd nodig. 

Normaliseringg is vaak onderdeel van de interpretatie. Ongerustheid komt bij de genoemde 
kinderziektenn zelden voor. Een kinderziekte is meestal makkelijk verklaard: het heerst, waarbij 
contactt met andere kinderen in het algemeen nauwelijks is te vermijden. 

Dee door de moeders genoemde interne problemen (buikkramp, groeipijn, doorkomen van 
tandjes,, oorontsteking, obstipatie, astma) kenden weinig problemen in de interpretatie. Wel kan 
dee ernst verschillen (oorontsteking). 

Magertee is een bron van ongerustheid. Het eigenlijke gezondheidsprobleem is hierbij nog 
niett vastgesteld. 

Surinaams-Hindoestaansee moeders noemen het boze oog als een aan de religie gerelateerd, 
goedd te normaliseren gezondheidsprobleem. Hierbij is sprake van een vrij consistente combinatie 
vann aanwijzingen (overgeven, diarree, afwijkende oogopslag, niet eten), waarmee zij ook goed 
hett onderscheid met andere problemen kunnen aangeven. Ook de verklaring is eensluidend: het 
kindd krijgt het boze oog als er (te) veel complimentjes over het uiterlijk van het kind worden 
uitgesproken. . 
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Inn de door mij gevonden interpretaties is een aantal aanwijzingen van belang om wel of 
niett van ziek zijn te spreken. Niet eten en koorts zijn hierbij het meest in het oog springend. 

Inn de interpretaties van gezondheidsproblemen speelt de weerstand van het kind een 
belangrijkee rol. Slechte weerstand kent zowel intrinsieke als externe oorzaken: het kind kan 
eenn slecht eigen afweersysteem hebben, of door weinig fruit en slecht slapen zijn verzwakt. 

Elkk van de sub-elementen van het interpreteren heeft een eigen vorm van overwegen. 
Dee overwegingen bij het vaststellen van wat er aan de hand is richten zich op het 
inventariserenn van de aanwijzingen, vervolgens combineren en deduceren, en op basis van 
kenniss een conclusie trekken. De mate van zekerheid kan hierbij verschillen. Bij het 
normaliserenn richten de moeders hun overwegingen op het al dan niet ziek zijn, of de ernst 
vann het gezondheidsprobleem. Moeders combineren in de verklarende overwegingen de 
kenniss over alledaagse gezondheidsproblemen met de situationele context hiervan. De 
overwegingenn bij ongerustheid spitsen zich toe op de intensiteit van de aanwijzingen en het 
tijdperspectieff  van het gezondheidsprobleem. Tevens speelt hier in belangrijke mate het 
ontbrekenn van kennis. 

Interpreterenn in een alledaagse hanteringssequentie 

Eenn groot deel van de bevindingen in dit hoofdstuk is terug te vinden in het navolgende 
gedeeltee uit een interview met een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Ik geef daarbij tevens 
aann welke aanwijzingen bij het interpreteren een rol spelen. 

Dee moeder is 28 jaar. Zij is in Suriname geboren, en is toen zij 13 was naar Nederland 
gekomen.. Ze heeft een dochter van 9 en een zoontje van 4. In dit derde interview met deze 
moederr komt het voorkomen van netelroos ter sprake. Ook komen een paar andere 
gezondheidsproblemenn aan de orde. Een belangrijk punt hierbij is de volgorde waarin de 
genoemdee sub-elementen binnen hanteringssequenties worden aangetroffen. 

Schemaa 5.2 Voorbeeldverhaal interpreteren 
o:: Even kijken, je hebt hier opgeschreven., eh.. J. had netelroos. Kleine lichamelijke aanwijzing 

puistjes puistjes 

m:: Hele kleine puistjes. 

[Dee moeder geeft aan dat ze er voor naar de dokter is geweest en medicijnen heeft gehaald.] 

m:: Hij wilde helemaal geen drinken... hij spuugde alles uit. lichamelijke aanwijzingen 

o:: Ah ja? Even kijken je zegt netelroos. Was dat zo maar opeens 

m:: Het was opeens. 

o:: Op die maandag.... op die maandag begon het? 

m:: Ja. 

[Dee moeder geeft aan dat het gezondheidsprobleem eigenlijk al in het weekend was begonnen, maar dat ze, omdat 

dee vervangende huisartsen niet allemaal kent, en omdat het probleem niet heel ernstig was, heeft gewacht tot 

maandag. . 

Dee moeder vertelt tevens dat zij zelf een behandeling is gestart: opbrengen van poeder en smeren met olie.] 

m:: Nee het was niet zo heel erg, maar ja daarna was het wel eh... gezondheidsprobleem niet als 

o:: Het werd erger. ernstig ingeschat. Later neemt 

dee ernst toe 

o:: Waar begon het...Op z'n buik.... lichamelijke aanwijzing 
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gedragsaanwijzing,, maar 

bijbehorendee lichamelijke 

aanwijzingg had de moeder 

eersteerst nog niet opgemerkt 

m:: Op zijn rug, de meeste heeft hij op zijn rug jeuk, en bij zijn heupen 

enzo... . 

o:: Hm., en daar klaagde hij ook echt over... 

m:: Ja hij kon helemaal niet slapen... 

o:: Oh hij kon helemaal niet slapen... 

m:: Nee., ik zei steeds ga slapen .... slapen, maar ja ik wist niet dat hij 

lastt had.., maar de volgende dag stond ik op en toen zag ik dat hij 

allemaall  hele kleine puistjes had... 

[Dee moeder geeft aan dat zij eerst zelf behandelt, maar dan voor de zekerheid naar de dokter gaat omdat zij niet 

weett wat het is.] 

m:: Want je weet maar nooit eh„  wat het is., en ik wist ook niet wat het plaatsen / benoemen niet 

was.... gelukt 

[Dee moeder beschrijft dat zij met name op basis van de aanwijzing jeuk is gaan handelen (poeder erop, smeren). 

Interpreterenn vormt op dit moment nog geen onderdeel van de hanteringssequentie. 

Toenn het niet direct minder werd ging de moeder naar de huisarts. Ze volgt verder de diagnose van de huisarts: netelroos. 

Dee huisarts schrijft een drankje voor. Omdat het kind dit drankje niet blijkt te lusten, geeft de moeder dit verder niet. 

Dee moeder gaat wel door met haar eigen behandeling. Na enkele dagen is het probleem verdwenen.] 

m: : 

o: : 

m: : 

o: : 

m: : 

o: : 

m: : 

m: : 

o: : 

'Daarna'Daarna is hij niet meer ziek geweest' 

Nee. . 

Vandaagg is hij niet naar school geweest. 

Neee vandaag is hij niet naar school gegaan. 

Enn eh., deed net of hij ziek eh was. 

Ja.. Hij ging hoesten, en deed net of hij eh verkouden was, haha! 

Hijj  vond het wel best. Lekker thuis bij moeder... 

Nouu en daarna was hij weer helemaal beter. 

Ehm.... Die netelroos hè, is dat wel eens vaker voorgekomen? 

Neee nooit. 

Jee had het nog nooit eh... 

Neee hij had het nog nooit gehad... Nee ik stond ook versteld dat hij 

naa zo'n lange tijd dan dit kreeg. 

Ja.. Dus voor jou was het nieuw. Je had., je wist ook helemaal niet... 

j ee kon het niet plaatsen? 

Ja,, ik wist niet eh... wat het was. 

Watt dacht je eigenlijk eerst, toen je het zag.... 

Ikk dacht misschien eh... waterpok... eh van die kleine mazelen... 

OO ja., ja dat is waar, hij had natuurlijk nog geen kinderziekten 

gehad... . 

Nee,, dus ik dacht misschien mazelen ofzo. 

Mooi.... Dus ji j dacht... 

Tenn eerste dacht ik dat. 

Datt was je eerste reactie eigenlijk... 

gezondheidsprobleemm is over 

aanwijzingenn dat het kind lijk t 

tee simuleren worden door de 

moederr als zodanig herkend; 

err is niets (meer) aan de hand: 

normaliserenn I 

moederr geeft aan dat ze van 

ditt kind niet gewend is dat het 

ziekk wordt 

probleemm kan niet worden 

geplaatst,, benodigde kennis 

ontbreekt t 

plaatsen,, vergelijken met 

anderee ziekte: het lijk t op 

mazelen,, maar dan kleiner, 

datt zou waterpokken kunnen 

zijn n 

dee biografische context 

(kenniss bij de moeder) is hier 

datt het kind nog geen 

mazelenn heeft gehad 

dee moeder plaatst, benoemt 

nogg niet precies ("ofzo") 

initiëlee hypothese 
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dee huisarts heeft geen 

verklaringg gegeven 

dee moeder geeft aan dat zij 

datt op dat moment ook niet 

gevraagdgevraagd heeft 

achteraff  wordt verklaring 

gezocht,, maar niet gevonden: 

opp school geen andere 

gevallenn bekend 

[Dee moeder geeft aan dat zij naar de huisarts gaat om bevestiging te zoeken van haar interpretatie. De huisarts stelt 

eenn andere diagnose: netelroos.] 

o:: Heeft ie ook uitgelegd eh.. van hoe dat kwam, hoe die daaraan 

gekomenn is 

m:: Nee.. 

o:: Dat heb je ook niet gevraagd... 

m:: Ik heb het ook niet gevraagd nee.... Eigenlijk moet ik zulke dingen 

eigenlijkk vragen wat.... 

o:: Ja, dus je zegt van nou ja, hij zei dat het netelroos was, ik heb er wat 

voorr gekregen, of nou ja, ja wel wat voor gekregen, en verder zijn 

wee naar huis gegaan en dat was het dan. 

m:: Ja. 

o:: En hij heeft niet uitgelegd van eh.. nou ja hoe je aan netelroos kan 

komen n 

m:: Nee. 

o:: En eh hoe ik het eventueel had kunnen voorkomen... 

m:: Nee hij heeft niks gezegd, 

o:: En., ji j hebt het nog nooit gehad, je man nog nooit, dus eigenlijk het 

wass helemaal helemaal nieuw... 

Ehm.... nou goed hij had wel, hij kon een beetje., hij kon er niet van 

slapen,, het jeukte, en het was eigenlijk van korte duur, je zei na drie 

dagenn was het weg 

m:: Na drie dagen was het over ... ja. 

o:: Weet je ook of het besmettelijk is? 

m:: Nee niet., 

o:: Was je daar bang voor, dat de anderen het ook zouden kunnen 

krijgen? ? 

m:: Nou, ik zei ja, misschien had iemand anders het, dat hij het gekregen 

heeft,, maar ik heb niets gehoord, op school niet... Ik geloof niet dat 

iemandd het had. 

m:: En dat het gewoon zo plotseling gekomen is bij hem. omdat een oorzakelijke 

verklaringg niet is gevonden, 

wordtt aangenomen dat het 

kindd het 'plotseling gewoon' 

kreeg g 

[Dee moeder geeft aan dat zij verder niets heeft gedaan om besmetting van de oudere dochter te voorkomen, omdat 

zijj  in eerste instantie dacht dat het mazelen was, en de dochter dit al had gehad.] 

o:: Ehm... Wat heb je nog ehm... ja want eigenlijk, je zegt nou zelf 

van.... één vraag was dus niet opgelost... je weet wel dat het netelroos 

eh.... is, of was, maar., ja hoe die er aan gekomen is en en en., ja hoe 

ikk het eventueel had kunnen voorkomen, ja dat weet ik eigenlijk niet. 

Hebb je dat nog eh... had je nog ideeën om dat... eventueel ergens op 

tee zoeken .. omdat je het vergeten was te vragen, of nog aan iemand 

tee vragen, of eh.. wat zei je schoonmoeder of je moeder, had die nog 

eh.... iets te melden op dit gebied... 

m:: Nee, maar ze was er niet. 

netwerkk wordt niet bij 

interpretatiee betrokken 
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Jee schoonmoeder was er niet... En je moeder ? 

Mij nn moeder was er wel maar ik eh... maar ik heb niet gevraagd. 

Jee hebt niet gevraagd. Ja. Omdat... ja ik merk bij jou toch heel sterk, 

j ee hebt dan maar eentje... die al wat groter is, dus je bent niet zo 

gauww meer in paniek, van als er wat is... 

m:: Nee! Vroeger was ik echt., toen hij buikkrampen had enzo.. dan was 

ikk wel echt eh.. in paniek enzo... wat moet ik ermee 

o:: Ja.. 

m:: Maar nu... nu helemaal niet! 

o:: Hij is groot.. 

m:: Als ie straks ook eh.. over gaat geven en zo., dan weet ik dat die 

anderenn het ook hadden dan maak ik me niet zo'n zorgen... 

o:: Nee. 

m:: Maar ja, alleen dat ze., achteruit gaan hè.. 

o:: Hoe bedoel je achteruit gaat? 

m:: Dat ze niet eten enzo... 

o:: Oh ja.. 

m:: Wat ze eten dan geven ze alles over enzo... Ja. 

m:: Mij n zusje had het eh... zoontje had het precies hetzelfde. 

o:: Ja alles wat hij at, gaf hij over enzo... 

o:: Ja. En had dat verder., waar denk je dat dat van kwam, dat was een 

viruss of een bacterie of... 

m:: Ik denk gewoon een virus ofzo... want het heerst he. 

o:: Ja. Dat heeft niets te maken,, bijvoorbeeld met het boze oog, of eh... 

m:: Nee, nee. niet. 

moederr heeft reeds ervaring 

(2ee kind) -> niet snel ongerust 

->> niet actief zoeken naar 

verklaring,, en raadplegen 

netwerkk niet nodig 

vroeger:: snel ongerust wegens 

gebrekk aan ervaringskennis 

Ervaringskenniss opdoen 

Niett ongerust worden is 

gebaseerdd op ervaringskennis 

opgedaann in naaste omgeving, 

hierbijj  wordt ook een 

verklaringg gezocht 

anderee oorzaken worden 

uitgesloten n 

Inn deze voorbeeldanalyse wordt het gezondheidsprobleem waargenomen op basis van 
lichamelijkee en gedragsaanwijzingen (kleine puistjes beginnend op rug, niet drinken, 
overgevenn en niet slapen). De volgorde en samenhang tussen verschillende soorten 
aanwijzingenn komen hierin naar voren. De eerste reactie van de moeder is handelen om het 
lichamelijkk ongemak bij het kind op te heffen. Interpreteren speelt dan nog geen rol. 

Dee moeder heeft bij het interpreteren onvoldoende kennis van deze ziekte om te kunnen 
plaatsenn / benoemen. Ze is in eerste instantie niet echt ongerust, omdat ze denkt dat het een 
soortt mazelen zou kunnen zijn en het haar ervaring is dat de meeste kinderziekten wel 
meevallenn (normaliseren I). Het netwerk wordt dan ook niet bij de interpretatie betrokken. 
Alss de ernst toeneemt gaat ze naar de huisarts, die de ziekte benoemt. 

Eenn verklaring voor de oorzaak van de ziekte heeft de moeder niet gevonden. Het valt 
haarr alleen op dat het kind een lange tijd niet ziek is geweest. Ze lijk t het ook niet belangrijk 
tee vinden, omdat de ziekte niet echt ernstig is, en vrij snel weer over is. Het kind geneest op 
eigenn kracht, zonder de medicatie van de arts in te nemen. De moeder geeft in haar dagboekje 
well  duidelijk aan wanneer de ziekte weer over is. Als het kind daarna nog simuleert dat het 
nogg niet lekker is, heeft de moeder dat goed door. Zij kan de gespeelde aanwijzingen van haar 
kindd goed onderscheiden van wanneer het werkelijk ziek is. 
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Conclusie e 

Samenvattendd blijkt uit mijn bevindingen dat het interpreteren begint nadat de moeder 
aanwijzingenn waarneemt die afwijken van de normale, 'gezonde' situatie. De aanwijzingen 
datdat er iets niet in orde is bij het kind roept activiteiten op. Hier begint het informele 
ziektewerkk van de moeder, haar alledaagse hantering van ziekte in de informele sfeer. 

Hett totale interpretatieproces is te differentiëren in verschillende activiteiten: vaststellen 
watt er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en ongerust zijn. In het totale 
interpretatieprocess is het voorkomen en de volgorde van de genoemde sub-elementen 
variabel.. Ook komen niet alle sub-elementen in elke afzonderlijke hanteringssequentie voor. 
Zoo slaan moeders voorlopig categoriseren van de aanwijzingen vaak over en proberen zij de 
ziektee meteen te benoemen. 

Dee moeders proberen in interpretatieve overwegingen vast te stellen wat er aan de hand 
is:: voorlopig categoriseren, benoemen, ernst vaststellen. Het feit dat aanwijzingen zich soms 
gemaskeerdd manifesteren maakt het voor de moeders moeiüjk een goede interpretatie te 
gevenn van de door hen waargenomen aanwijzingen. Op welke wijze de moeders de 
aanwijzingenn van hun kinderen interpreteren is afhankelijk van de bij de moeders aanwezige 
kennis.. De ernst van het probleem speelt bij de interpretatie ook een grote rol. Bij het 
verklarenn van problemen vormt de weerstand van het kind een belangrijk element. 

Uitt de overwegingen die ik heb gevonden voor het normaliseren büjkt dat dit zowel bij 
eenn niet benoemde als wel benoemde ziekte kan gebeuren. De moeders kunnen in de 
hanteringssequentiee verschillende fasen van normaliseren doorlopen. Het normaliseren heeft 
ookk een element van verantwoorden in zich. Als er niets aan de hand is hoeft de moeder zich 
ookk niet te verantwoorden voor het gezondheidsprobleem. Op vergelijkbare wijze werkt de 
tweedee normalisering: als het een 'normale ziekte' is hoeft dat de moeder niet zo zwaar te 
wordenn aangerekend. Normaliseren doet een moeder enerzijds voor haar omgeving en 
anderzijdss ter geruststelling van zichzelf. De aspecten normaliseren en ongerustheid hangen 
zoo nauw samen. 

Dee moeders zoeken verklaringen, om de oorzaak van de gezondheidsproblemen vast te 
kunnenn stellen. Deze verklaringen vormen deels ook de basis voor de interpretatie die zij 
gevenn voor het optreden van de gezondheidsproblemen. 

Ongerustheidd kan mijns inziens worden gezien als verbindende factor binnen het 
interpreteren.. Een moeder kan namelijk ongerust zijn omdat zij het gezondheidsprobleem 
wel,, of juist niet kan benoemen. Ongerustheid kan optreden als het normaliseren niet lukt, of 
inn verband met het wel of niet vinden van een verklaring. Het onderscheid voor de moeder 
tussenn niet ongerust en ongerust zijn komt vaak overeen met het onderscheid tussen niet 
(echt)) ziek zijn en ziek zijn. Sommige aanwijzingen zijn verontrustend op lange termijn. Als 
dee periode van waargenomen aanwijzingen langer duurt neemt ongerustheid van de moeder 
toe.. Uit de interviews komt naar voren dat de ernst van de aanwijzing het al of niet ongerust 
wordenn van de moeders bepaalt. Een groot aantal aanwijzingen vangt aan als dat wat valt 
onderr een 'normale' situatie, wat niet verontrustend is, om als de aanwijzingen ernstiger 
worden,, over te gaan tot verontrustend. 

Zoalss in dit onderzoek de hanterings sequentie uiteen is getrokken in samenstellende 
elementen,, heb ik het element interpreteren ten behoeve van een gedetailleerde analyse 
uiteengerafeldd in sub-elementen, die achtereenvolgens zijn gepresenteerd. Het eigenlijke 
interpretatieprocess zoals dat zich bij de moeders in de alledaagse praktijk 'in het hoofd van 
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dee moeders' afspeelt is echter vanzelfsprekend niet netjes in deze sub-elementen opgedeeld. 
Dee sub-elementen hangen nauw samen en liggen vaak dicht naast elkaar, zoals bijvoorbeeld 
ernstt en ongerustheid. Verder zijn normaliseren en verklaren vaak sterk gerelateerd aan 
verantwoorden. . 

Alss aanwijzingen voor ernstig gezondheidsprobleem zich tegelijkertijd snel achtereen 
aandienen,, zijn deelprocessen parallel aan de slag. De moeder plaatst, benoemt en stelt de 
ernstt vast, wil normaliseren en zoekt misschien tegelijkertijd naar de verklaring. Daarnaast 
kann het proces geleidelijk optreden van niet ernstig naar ernstiger, van niet ongerust naar 
ongerustt of andersom, van nog niet benoemd naar benoemd. De ongerustheid lijk t in 
bepaaldee gevallen afhankelijk van temperatuur (geen verhoging - niet ongerust / verhoging -
well  ongerust). 

Bijj  de Surinaams-Hindoestaanse moeders komt een tweezijdige interpretatie voor: voor 
dezelfdee aanwijzingen geven een aantal moeders zowel een westerse verklaring als een 
religieuzee verklaring. 

Verschillendee gezondheidsproblemen blijken vaak op een zelfde manier geïnterpreteerd 
tee worden. 
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