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66 Handelen 

HoofdstukHoofdstuk 6 

Handelen n 

Naa de beschrijving van het signaleren en interpreteren als elementen van de hanteringssequentie 
beschrijff  ik in dit hoofdstuk het element handelen. Hierin analyseer ik de complexe processen in 
hett alledaagse handelen van moeders bij de gezondheidsproblemen van hun kinderen. Enerzijds 
beschrijff  ik 'wat' de moeders doen, de variaties in het praktisch handelen en de patronen die 
daaruitt zijn af te leiden, en anderzijds 'waarom' zij dat doen, hun overwegingen zoals deze naar 
vorenn komen in hun redeneringen ten aanzien van de werking van bepaalde typen handelen. De 
analysee is een beschrijving van typerende handelingen van de moeders. 

Opp basis van het hierboven geschetste kader geef ik in het navolgende een analyse van 
mijnn bevindingen. Ik heb gekozen voor een systematische analyse waarin ik mijn bevindingen 
weergeeff  vanuit de typologie van het handelen, omdat de overwegingen van de moeders pas 
zichtbaarr werden nadat zij hun handelen hadden beschreven. Ik geef een zo compleet mogelijk 
overzichtt van de grote diversiteit en complexiteit van het handelen van de moeders in hun 
alledaagsee gezondheidszorg, om zo de variatie in hun achterliggende overwegingen weer te 
kunnenn geven. Zo beschrijf ik per type handeling steeds het praktisch handelen en de 
overwegingenn daarbij. 

Achtereenvolgenss bespreek ik in dit hoofdstuk: het nog even aanzien, niets doen; 
uitwendigg behandelen; inwendig behandelen; combinaties van handelen; indirecte maatregelen. 
Dezee bevindingen zijn vervolgens in een schema samengevat, waarbij is weergegeven wat het 
handelenn is rond specifieke gezondheidsproblemen en welke overwegingen de moeders hierbij 
latenn gelden. Hierna volgt een paragraaf over preventie. Ook ten aanzien van preventie presenteer 
ikk in een schema een samenvatting van het handelen en de overwegingen daarbij voor elk van de 
beschrevenn te voorkomen gezondheidsproblemen. Tenslotte illustreer ik het handelen in een 
hanteringssequentie. . 

Hett  nog even aanzien, niets doen 

Ookk niet handelen is handelen waar overwegingen aan zijn gerelateerd. Dit uit zich in a) het 
probleemm aanzien en b) helemaal niets doen. 

a)a) Het probleem aanzien 

Naastt de wait-and-see strategie die ik aantrof bij interpreteren zie ik bij handelen eveneens 
eenn strategie van afwachtend optreden. De algemene gedragslijn is dat wordt afgewacht wat 
err verder gebeurt, zoals door Locker (1981) beschreven. De moeders wachten dan op verdere 
aanwijzingen;; het probleem kan dan erger worden, zodat de moeders bijvoorbeeld 
koortsremmendee maatregelen treffen, dus handelen, of het kan overgaan, en dan gebeurt er 
verderr niets. Voor veel moeders is 'afwachten' gerelateerd aan het al of niet raadplegen van de 
huisarts.. Dit raadplegen wordt verder in hoofdstuk 7 uitgewerkt 

Hett argument dat moeders hun kinderen liever geen medicijnen geven, en daardoor nog 
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evenn afwachten om iets te geven, kwam veelvuldig voor. 

Wantt voor ons, wij nemen niet zo gauw laat staan een kind. 

Omdatt ze zo klein zijn mogen ze niet veel. 

Inn het volgende voorbeeld plaatst de moeder de aanwijzingen niet in een brede categorie, maar 
alss 'iets wat nog even is aan te zien'. Aan het begin van dit voorbeeld is het meisje een beetje 
hangerigg en heeft wat verhoging. De moeder weet niet wat het is, maar doet geen poging om uit 
tee zoeken wat het zou kunnen zijn. 

"uhm,, ze is een beetje hangerig, achtendertig, wat zal ik doen". Ik zeg: "Nou doe nog maar niks, 

dann kijken we vanmiddag". 

Dee moeder ziet hier het probleem aan zonder te interpreteren, en wacht daarmee ook af met 
handelen.. De volgende moeder heeft bij haar kind een gezondheidsprobleem met hoesten 
aangetroffen: : 

Toenn zat ik er al over te denken, maar ik denk altijd eerst: het gaat vanzelf wel weg. 

Eenn andere moeder vertelt over een oorprobleem iets vergelijkbaars: 

Wantt met een dag was zij al beter Maar bij hem is het al zaterdag, zondag , maandag. Vandaag 

gingg het nog een beetje lekken (uit het oor), dus eh afwachten kijken maar eh.. 

Uitt mijn bevindingen blijkt dat de 'wait-and-see' strategie bij verschillende 
gezondheidsproblemenn en in verschillende fasen van de sequentie kan optreden. De interpretatie 
'hett even aanzien' is vaak een eerste interpretatie van een moeder bij 'normale' aanwijzingen. Bij 
dezee interpretaties denken de moeders over het algemeen de situatie zelf aan te kunnen of onder 
controlee te hebben. De aanwijzingen worden als niet ernstig geïnterpreteerd, en de moeders 
handelenn vooralsnog niet. 

b)b) Niets doen 

Eenn moeder doet niets aan een gezondheidsprobleem als zij denkt dat het vanzelf zal 
overgaan.. Zo vertelt zij over de diarree van haar zoontje: 

m:: En op een gegeven moment zeiden ze toen van nou laten we het maar houden op 
peuterdiarree,, want anders wordt het middel erger dan de kwaal 

o:: Daar heeft hij ook niets voor gehad 
m:: nee 
o:: Gewoon onderzocht en toen... 
m:: En toen zeiden ze het gaat vanzelf over en het is ook gebeurd. Het is vanzelf overgegaan. 

Dee moeder heeft helemaal niets gedaan aan de diarree van haar zoontje. Een andere moeder die 
zekerr is van haar handelen als haar jongste zoontje hoge koorts krijgt vertelt: 
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m:: Ik vind het gewoon helemaal niet erg als ze verkouden zijn, maar ja als ze dan koorts 

hebbenn vind ik het ook wel even goed dat ze het dan doormaken. Maar dan schrik je toch 

well  even als de mensen het over hersenvliesontsteking hebben, verdorie doe ik het wel 

goedd weetje wel. 

o:: Ja. 

m:: Ja je laat je eigenlijk door je omgeving een beetje intimideren weet je. 

o:: Van zou het niet dat kunnen zijn. 

m:: Ja weet je wel maar ik .... mijn instinct zegt gewoon van ik ben aan de goede kant bezig. 

Dee moeder verricht geen handelingen, geheel op basis van eigen kennis. 
Afhankelijkk van het gezondheidsprobleem past de moeder de dagelijkse bezigheden aan. 

Wanneerr verkoudheid ter sprake komt: 

o:: doe je daar nog iets speciaals aan, dat je zegt van nou, die smeer ik nog in of iets 

m:: nou ligt er aan, dan moet ze wel heel erg verkouden zijn; als ze, wat wij ook normaal 

hebben,, dan doe ik er niet zo echt veel aan, niets speciaals 

Hett handelen van de moeder is dus afhankelijk van de inschatting van de intensiteit van het 
gezondheidsprobleem.. Zo vertelt een moeder over het hoesten van haar zoontje: 

m:: ik heb hem helemaal geen hoestdrank gegeven, het is vanzelf overgegaan 

m:: hij had niet continu een hoest. . 

[[  1 

m:: ik geef wel pas een hoestdrank als hij continu hoest 

o:: je bedoelt daarmee de hele dag door? 

m:: ja. 's avonds hoesten, dan ga ik geen hoestdrank geven 

o:: nee 

m:: Kijk , als hij nu continu achter elkaar de hele dag door hoest, dan geef ik. 

Hierr is het aanhouden van het gezondheidsprobleem een duidelijke conditie om tot handelen 
overr te gaan. 

Alss de aanwijzingen voor een gezondheidsprobleem nog niet ernstig genoeg zijn, wachten 
moederss met handelen. Vaak is ook de verwachting dat het vanzelf over gaat. Het handelen 
bestaatt dan uit niets doen. 

Uitwendigg behandelen 

Uitwendigg handelen kent in de alledaagse gezondheidszorg voor kinderen een grote variatie. De 
behandell  hier achtereenvolgens: inwrijven van middelen, onderverdeeld in a) mentholhoudende 
middelenn en b) andere middelen; c) laten inademen, d) baden, e) laten sabbelen, f) deppen, g) 
wrijvenn met het haar en tenslotte h) masseren. Veel van de handelingen zoals beschreven onder 
dee verschillende onderdelen van deze paragraaf komen in combinatie met ander handelen voor. 
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Voorbeeldenn hiervan zijn gegeven in de sectie 'Combinaties van handelen', welke volgt op 
'Inwendigg behandelen'. 

a)a) Inwrijven met mentholhoudende middelen 

Inwrijvenn en opbrengen van mentholhoudende middelen blijken als behandeling 
hoofdzakelijkk voor te komen bij het gezondheidsprobleem verkoudheid. De complexiteit van 
hett handelen van de moeders wordt hierbij geïllustreerd aan de hand van de grote diversiteit 
aann middelen enerzijds, en de variatie in condities in de overwegingen bij het gebruik 
anderzijds. . 

Dee smeersels hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij mentholhoudend zijn en dat 
zijj  allemaal in combinatie met massage kunnen worden gebruikt. De Nederlandse moeders 
gebruikenn Vicks, Dampo en Luuf. Deze bij de drogist of apotheek gekochte smeermiddelen 
wordenn direct uit het potje op de huid gebracht. Nederlands-Indische moeders gebruiken bij 
verkoudheidd naast de bovengenoemde middelen ook Tjing Tjau balsem', 'Minyak telon' of 
'Shilingg oil' welke verkrijgbaar zijn bij oosterse speciaalzaken. De laatste twee zijn olieachtige 
preparaten,, waarvan de 'Minyak telon' speciaal voor kinderen is gemaakt. 'Shiling oil' wordt 
gebruiktt door zowel Nederlands-Indische als Surinaams-Hindoestaanse moeders. 'Hinge' 
daarentegenn is een middel uit een speciaalzaak dat alleen door Surinaams-Hindoestaanse 
moederss wordt gebruikt in een combinatie met een mentholhoudend smeermiddel. 

Bijj  de analyse van het inwrijven en opbrengen van de middelen zijn in de interviews 
doorr de moeders verschillende condities genoemd, welke voor hen meespelen in de 
overwegingenn bij de uitvoering van de handeling inwrijven/opbrengen. Het onderstaand 
schemaa geeft een overzicht van de hanteringssequentie 'verkoudheid', waarin het element 
handelenn voor het opbrengen van een mentholhoudend smeersel en de condities daarbij is 
uitgewerkt.. Signaleren en interpreteren met betrekking tot het gezondheidsprobleem verkoudheid 
zoalss beschreven in de vorige twee hoofdstukken zijn aan het schema toegevoegd. 

Schemaa 6.1 Illustrati e hanteringssequentie verkoudheid 

Signalerenn > Interpreteren > Handelen 

-- verstopte neus - verkouden Inwrijven, opbrengen 

-- lopende neus - ernst - variëteit middelen 

-- benauwdheid - normaliseren Condities 

-- leeftijd kind 

-- plaats smeren 

-- samenstelling middel 

-- tijdstip smeren 

-- duur smeren 

-- werking 
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Hieronderr worden de verschillende condities in de overwegingen (i. leeftijd, ii . plaats, 
iii .. samenstelling, iv. tijdstip, v. uur en vi. werking) bij het smeren van mentholhoudende 
middelenn bij verkoudheid nader uitgewerkt. Voor elk van deze condities geef ik een weergave 
vann de variatie in handelen, met daarbij een beschrijving van de overwegingen welke achter 
hett handelen schuil gaan. 

Inn aanvulling hierop heb ik het door mij gevonden gebruik van deze middelen bij 
anderee gezondheidsproblemen dan verkoudheid weergegeven. 

i.i. Leeftijd 
Bijj  het kiezen van een smeermiddel blijken moeders de afweging te maken of het middel wel 
off  niet bestemd is voor gebruik bij kinderen, voordat zij tot gebruik van het middel over gaan. 
Dezee afweging geldt zowel voor een gekocht middel als een zelf gemaakt middel. Bij het 
kopenn van (smeermiddelen houden de moeders nauwlettend in de gaten wat er op de 
verpakkingg staat vermeld, voor welke leeftijd het product geschikt is. Zij maken op deze 
wijzee de afweging: wel of niet gebruiken. Zo vertelt een moeder: 

Gewoonn masseren. Dampo mag niet. Staat erop: mag niet kinderen, pas boven de drie. De heb wel 
eenn olie gekregen van een kennisje Minyak telon die ik voor hem gebruik. 

Bijj  Dampo staat op de verpakking voor welke leeftijdscategorie het middel gebruikt mag 
worden.. Van de Minyak telon weet de moeder dat dit geschikt is voor het gebruik bij kleine 
kinderen,, dus gebruikt zij deze. 

Moederss kunnen naast het kopen van een smeermiddel voor een kind ook zelf een middel 
maken,, om het aan de leeftijd aan te passen . Het zelf gemaakte smeermiddel richt zich op een 
bepaaldee leeftijdscategorie. Het volgende citaat geeft duidelijk aan voor welke leeftijdscategorie 
moederss een (smeer)middel maken: 

Jaa mengen doe je vanaf baby he. Als hij drie vier maanden is dan moet je met olie mengen. Tot 
eenjaarr of drie. 

Moederss smeren op het hoofd bij kinderen van drie jaar oud. Er zijn moeders die Vicks en olie 
vermengenn en het dan op het midden van het hoofd aanbrengen. Moeders doen dit bij 
verkoudheidd maar ook bij koorts van hun kind. Zo vertelt een van de moeders over haar handelen 
bijj  verkoudheid: 

m:: Olie, een beetje ja babyolie en Vicks 
o:: ... dat meng je, en dat doe je dan op haar hoofd., 
m:: Gewoon eh, hier. 

o:: Op haar .. waar eigenlijk vroeger de fontanel zat van de baby, dat open was. Daar smeer je. 
m:: Ja, daar smeer ik. En dan gaat het ook snel over. En ook op haar borst, daar smeer ik 

gewoonn baby Vicks. 

Uitt de interviews blijkt dat alle moeders voor kinderen in de leeftijdscategorie tot drie jaar 
bewustt een middel zoeken bij drogist of apotheek of het zelf maken. In deze overwegingen staat 
dee leeftijd van het kind centraal. Vanaf drie jaar worden ook middelen voor volwassenen 
gebruikt.. De geschiktheid van een middel lezen de moeders op de verpakking. 
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i'i.. Plaats van opbrengen 
Bijj  het gezondheidsprobleem verkoudheid smeren de moeders bij voorkeur op borst en rug: 

Ja,, eh met 'Kinder-Vicks' [= Luuf voor baby's]. Dan droog ik hem goed af en dan smeer ik zijn 
borstjee ermee in dan als hij goed is afgedroogd zijn borstje en zijn longetjes, de bovenkant van 
zijnn ruggetje. 

Inn het citaat geeft een moeder de plaats van smeren aan. Zij verduidelijkt met de toevoeging 'zijn 
longetjes'' waar het probleem aanwezig is. Moeders spreken veelvuldig over luchtwegen die 
vastzitten. . 

Nogg wel Dampo op f haar rug en borst] gedaan want haar luchtwegen zitten veelvuldig vast. 

Naastt het smeren op borst en rug zien we dat een klein aantal moeders ook smeert onder de 
oksels: : 

Zijnn borstje en rug, en onder de oksels zet ik meestal ook. 

Dee moeder vertelt op de volgende vraag: 

o:: Onder de oksels ook? 
m:: Ja dat is ook goed. 
o:: Dat is ook goed? 
m:: Ja. 
o:: En ... waar is dat goed voor? 
m:: Als hij verkouden is en dan kun je wrijven het hele lichaam, 
o:: Dus je wrijf t de borst, onder zijn armpjes, oksels, 
m:: Onder de oksels, rug. 
o:: Rug. En hoofd misschien ook nog of dat niet? 
m:: Nee... Jawel voor baby's voorkinderen vaneen, twee jaar, tot driejaar doen we dat kan je 

ookk op het hoofd smeren dat is ook heel goed. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Jawel ik heb Vicks gesmeerd, 's Avonds en 's morgens heb ik Vicks gesmeerd, 
o:: Op zijn borstje 
m:: Ja zijn borstje en ... rug, en onder de oksels zet ik meestal ook. 
o:: Onder zijn okseltjes ook? Dat doe je altijd? Ook alsje zelfverkouden bent. Of eh... 
m:: Zelf zet ik, gebruik ik niet. Maar voor kinderen altijd onder de oksels, bij de nek, hals, rug 

enn borst. 

Hett hoofd is een belangrijke plek om te smeren. De overweging voor het smeren op de fontanel 
wordd door een moeder als volgt verwoord: 

Nouu omdat dat kaal is he. Het hoofd is kaal, de eerste keer zijn ze kaal. Ja, en als je kou vat dan 
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komtt het van het hoofd. Ja want de fontanel van baby's is dun. Dus als je het hier zet dan gaat het 

trekken,, dan gaatje neus, je oor het snelst naar binnen. 

Dee moeders hanteren bij het bepalen van de plaats van smeren de volgende overwegingen. Zij 
smerenn op borst en rug, omdat zich hier de longen en luchtwegen bevinden die voor de 
ademhalingg van het kind zorgen. De overweging achter het smeren op de fontanel is dat de 
plekk op het hoofd bij kinderen tot drie jaar dun is de moeder noemt het ook kaal en dus het 
smeersell  hier in de huid kan worden opgenomen. Naast de genoemde plekken borst, rug en 
fontanell  geven een aantal moeders aan onder de oksels te smeren "omdat het goed is voor het 
kind",, waaraan een minder duidelijke overweging aan ten grondslag ligt. 

Ui.Ui. Samenstelling middelen 
Gekochtee middelen zijn speciaal afgestemd op het gebruik voor kinderen en kenmerken zich 
volgenss de moeders door "minder sterk" te zijn dan middelen voor volwassenen. Een moeder 
geeftt de volgende overwegingen bij het smeren van een middel bij koorts: 

o:: Zou je dan wel Luuf mengen met olie? Of zeg je van... 

m:: Liever wel Liever wel. Want hij is gewoon te gevoelig is mij wel opgevallen het verschil tussen 

dee twee kinderen. En bij de oudste heb ik dat nooit gedaan, ik weet die Vicks is van nul tot twee 

jaarr dus, het staat wel.. Je kan het wel met een beetje olie doen, maar van mijn moeder heb ik het 

weerr van, zij zei dan moet je erbij olie erbij doen of zo. 

o:: Bij haar heb je het nooit met olie gedaan? 

m:: Nee En wij hebben op zijn Hindoestaans ook van die rode balsem. Tijgerbalsem. Dat is 

ontzettendd sterk 

o:: Ja, ja. 

m:: Dat is meer voor volwassenen dan bij ons. Maar wel deed mijn moeder bij ons wel met olie. 

o:: Dus bij de kindertjes, toen julli e klein waren, 

m:: Ja, Ja, niet echt klein, zes, zeven jaar. 

o:: Oh ja, dus dat mengde ze met olie en dat smeerde ze in. En je zegt van... 

Zelff  gemaakte 'traditionele' middelen worden door moeders samengesteld uit huis-, tuin- en 
keuken-ingrediënten.. Een toegepast smeersel dat bij de Surinaams-Hindoestaanse groep 
moederss als vanouds bij verkoudheid van kinderen in eigen beheer wordt gemaakt is een 
mengsell  van babyolie, of soms kokosolie, en Vicks. Veel gebruikte toevoegingen aan dit 
middell  zijn 'Hinge' en nootmuskaat. 

Nouu als ze verkouden zijn dan zet je die 'Hinge' en eh die Vicks en die olie. 

'Hinge'' is een kneedbaar, donkerkleurig sterk ruikend traditioneel middel; ook in poedervorm 
verkrijgbaar.. Een van de moeders vertelt hierover: 

Jaa hier een klein beetje 'Hinge' precies in het midden (fontanel) en dan geef je een hoedje. 

Dee plaats van het smeren van Hinge wordt door alle moeders gezien als iets wat iedereen 
eigenlijkk wel weet en van huis uit heeft meegekregen. Traditionele mentholhoudende mengsels 
mett het ingrediënt nootmuskaat werden door een groot aantal moeders gebruikt. Zo vertelt een 
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moeder: : 

Voorall  omdat voor hele kleintjes is het nog moeilijker om ook nog spulletjes te krijgen watje mag 

gebruikenn bij ze vandaar dat nou en ... nootmuskaat kan geen kwaad... dus dan met grotere kun je 

watt meer dingen gebruiken. 

Ingrediëntenn worden ook wel met elkaar vermengd: 

Gewoonn Vicks, met eh..., hoe heet dat nou, nootmuskaat en olie... alles opwarmen... wordt het een 

mengsell  he, en dat gebruik ik, een soort middel. 

Dee moeder bewaart het door haar zelf gemaakte mengsel in een flesje. Dit gebruikt zij om in te 
masseren.. Voor een groep moeders is het toevoegen van nootmuskaat aan hun eigen gemaakte 
huismiddell  Vicks en olie een vertrouwde combinatie voor de behandeling van verkoudheid. Een 
specifiekee overweging over de toegevoegde waarde van de nootmuskaat in het genezingsproces, 
behalvee "dat het geen kwaad kan", heb ik niet gevonden. 

Dee overweging met betrekking tot mengen wordt gehanteerd voor het gekochte middel 
waarr de moeders bewust zoeken naar een middel dat geschikt is voor kinderen en een 
zelfgemaaktt 'minder sterk' middel voor kinderen. Beide middelen zijn minder geconcentreerd. 
Dee middelen worden aangepast aan de kwalificaties van het kind. De gedachte van moeders 
achterr het zelf maken van een aangepast middel voor kind(eren) wordt door een moeder treffend 
verwoord: : 

Nouu Vicks puur Vicks het is sterk, dat moetje mengen met olie. 

Inn mijn materiaal trof ik meerdere malen aan dat moeders middelen bij hun kinderen uitproberen. 
Ditt kunnen zij doen met een bestaand of zelf gemaakt middel. Bij inwrijven vond ik een 
voorbeeldd van het gebruik van een middel waarvan de samenstelling door een moeder zelf is 
bedacht.. Het gaat hier om het smeren van een moeder bij een ernstige verkoudheid van haar 
kind.. Zij gebruikt eerst Vicks en daarna 'Shiling oil': 

Gewoonn ik heb eerst een beetje Shiling oil voor hun, heel even lichtjes gesmeerd, en dan van 

bovenn gewoon met Vicks.... er overheen. 

Dezee moeder geeft aan dat ze dit zelf heeft verzonnen: 

Datt heb ik zelf verzonnen. Bij mij helpt Shiling oil 

Ikk dacht ja misschien bij hun ook want als ze alleen een loopneusje hebben dan moetje het alleen met 

Vickss [doen]. 

Mett betrekking tot de samenstelling van mentholhoudende smeermiddelen wordt door de 
moederss een aantal verschillende overwegingen gehanteerd. Moeders streven ernaar voor hun 
kinderenn een minder geconcentreerd middel te gebruiken dan voor volwassenen, door het te 
mengenn met een ander middel. Moeders zien deze middelen als 'onschuldig' en gebruiken ze 
daaromm voor hun kinderen. Een moeder kan handelen vanuit haar eigen ervaring met een 
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volwassenn gezondheidsprobleem, waarbij ze de behandeling voor het kind aanpast. Dit maakt 
datt ze Vicks wat ze normaal gebruikt voor het kind aanvult met Shiling oil, een middel waar 
zee zelf baat bij heeft. 

z'v.. Het tijdstip van insmeren 

Overr het algemeen genomen worden de kinderen ingesmeerd voor het naar bed gaan: 

Alss ze gaan slapen hoofdzakelijk he... 

Eenn andere moeder vertelt: 

Bijj  thuiskomst bleken de kindertjes verkouden. In het bad gedaan. Vicks op borst en rug gesmeerd 

enn in bed gestopt. 

Dee overweging bij het feit dat de moeders voor het naar bed gaan smeren geeft de volgende 
moeden n 

m:: ja dat Luuf. 

o:: 'dat doe ik een paar keer op een dag maar meestal doe ik 's morgens en 's avonds 

insmeren' insmeren' 

m:: Ja maar 's morgens nou niet ja omdat hij nou naar buiten gaat, want als ze dat op hebben 

mogenn ze niet naar buiten. Dat doe ik dan 's avonds meestal als hij niet naar buiten gaat. 

o:: Oh dus je zegt van als ik hem insmeer dan mag hij niet meer naar buiten 

m:: Nee nee dan mag hij wel naar buiten maar dan heb je kans dat het erger wordt en zo. Ja, 

mett Vicks mogen de kinderen niet meer naar buiten. Ja wij zelf ook als we het in hebben 

gesmeerd,, dan mogen wij zelf ook niet meer naar buiten. 

Daarnaastt wordt op andere tijdstippen gesmeerd. Dit is mede afhankelijk van de ernst van de 
verkoudheid.. Bij hevige verkoudheid kan door een moeder vaker worden gesmeerd. 

Ikk heb Vicks gebruikt, 's Avonds en 's morgens heb ik Vicks gesmeerd. 

Ookk zijn er moeders die direct smeren op een moment waarop ze dit nodig achten: 

Meteenn toen ik eh... merkte dat ze verkouden was .. 

Moederr smeren hun kind over het algemeen zodra zij constateren dat het kind verkouden is. 
Dee tijdstippen van insmeren en het kind in bed stoppen zijn voor alle moeders als bijna 

vanzelfsprekendd aan elkaar gekoppeld. Aanvullend wordt hier door enkele moeders genoemd 
datdat wanneer een ingesmeerd kind naar buiten zou gaan, het erger ziek wordt. Daarom wordt 
dann besloten niet te smeren. 

v.. Duur van het smeren 
Hett smeren van de moeders vangt aan wanneer het voor de moeder duidelijk is dat het om 
verkoudheidd handelt. De moeders stoppen met smeren wanneer de verkoudheid 
verschijnselenn verdwenen zijn: 
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...zatt nog vol uh... en dat is toch de reden waarom ik toch wat Dampo bij hem smeerde. Ik stopte 
ermeee omdat ik niet meer geruis hoorde. 

Dee moeder blijf t smeren zolang de slijmblokkade nog niet is opgeheven, en maakt gebruik 
vann lichamelijke aanwijzingen om te bepalen wanneer zij er mee stopt. 

vi'.. Werking 
Hett feit dat de neus van het kind verstopt is, of juist loopt, doet moeders concluderen dat hun 
kindd verkouden is. Op basis hiervan kiezen moeders voor inwrijven of opbrengen van een 
smeermiddel.. Doorslaggevend voor het handelen van moeders bij verkoudheid is 
bijvoorbeeldd het signaleren van een lopende neus: 

Ikk zag een beetje ... dat hun neus begon te lopen al, dus toen dacht ik: nou gaan ze echt verkouden 
worden.. Dus ik met Vicks insmeren 

Overr waarom ze dit middel gebruikt vertelt een moeder: 

Alss ik merk dat hij ligt te snurken. Dan doe ik zijn borst met Luuf en z'n neus. Ja snurkte hij niet 
meer.. Dus eh... dan komen de luchtwegen vrij. 

Watt er nu precies op moet lossen of vrij komen illustreren de volgende citaten. Een moeder die 
bijj  verkoudheid de rug en borst van haar kind masseert vertelt: 

Datt het een beetje oplost, weet je wel en dat hij dan toch gaat snotteren. 

Opmerkelijkk hierbij is dat een verschijnsel dat in het algemeen gezien wordt als aanwijzing voor 
eenn gezondheidsprobleem ook gebruikt kan worden als indicator voor herstel. Een andere moeder 
vertelt: : 

Omdatt het snot nog binnen zat dat was eigenlijk het probleem van hun. Het moet gewoon vrij 
komen. . 

Tee veel slijm geeft problemen bij de kinderen. De overweging van een moeder waarom ze smeert 
wass gerelateerd aan de werking van het middel: 

Datt heb ik met haar gedaan omdat zij steeds die bronchitis aanvallen had omdat dat helemaal vast 
zatt met slijm. 

Eenn andere moeder geeft duidelijk aan dat door het smeren het probleem benauwdheid weg gaat: 

Neee gewoon uit een blikje heb ik het dan gebruikt... en dat schijnt de benauwdheid weg te halen... 
bijj  haar ging dat goed. 

Eenn andere overweging voor het smeren met een middel voor verkoudheid is het prikkelen 
vann de neus: 
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Jaa want Hinge is meer voor de geur he, een sterke geur. En als je verkouden bent dan gaat dat 

gewoonn mee prikkelen. Dan ben je sneller beter. 

Dee werking van de middelen wordt gezocht in het inademen van de vluchtige stoffen. De 
verstoptee luchtwegen worden weer vrijgemaakt door het smeren met een mentholmiddel 
waardoorr slijm vrijkomt of oplost en de blokkade wordt opgeheven zodat het kind beter kan 
ademhalen.. Ook kan de geur de neus prikkelen. Dit geneest volgens de moeders de verkoudheid. 
Dee enige overweging die de moeders geven voor dit handelen is dat het helpt. Zo ook bij het 
toepassenn van een mentholhoudend middel bij de bof: 

Enn als je bof hebt dan helpt hij ook (tijgerbalsem). Dus tegen de pijn. Het is wel, het is ook een 

balsem.. Bruine balsem noem ik het als ik het tegen mijn dokter zei, huisarts mijn bruine balsem is 

opp dan weet hij wat ik bedoel en dan geeft hij een pot voor mij. 

Hett middel werkt hier specifiek tegen de pijn. 
Hindoestaansee moeders smeren ook wel met Vicks op een bult nadat hun kind is gevallen: 

m:: Het is een beetje gezakt, het was heel groot geworden, maar het is een beetje gezakt 

o:: Oh ja. 

m:: Hij heeft helemaal weinig gehuild. 

o:: Maar het was niet open het is gewoon een bult geworden. 

m:: Nee, nee het is een bult geworden. Gewoon Vicks heb ik gezet. 

Dee moeder geeft hier verder geen aanvullende uitleg over het hoe en waarom van dit 
handelen. . 

Uitt mijn data blijkt dat moeders bij verkoudheid uit een grote variatie van mentholhoudende 
smeermiddelenn kunnen kiezen. 

Voorr de moeders is de leeftijd van het kind een belangrijk criterium bij de keuze van 
hett te gebruiken middel. Moeders hebben specifieke overwegingen bij de plaats van smeren. 
Ookk besteden moeders aandacht aan de samenstelling van de smeermiddelen. Een 
mentholhoudendd smeermiddel als tijgerbalsem, Vicks en Luuf wordt gemengd met olie, omdat 
hett anders te sterk is voor het kind. Dit geldt zowel bij verkoudheid als bij koorts. Het tijdstip en 
dee duur van het smeren worden afgestemd op de dagindeling en de duur van het 
gezondheidsprobleem. . 

All ee moeders blijken voor het smeren bij verkoudheid dezelfde overwegingen over de 
werkingg te volgen, namelijk het vrijmaken, warm houden en snel herstel bevorderen. Bij de bof 
helptt het tegen de pijn. 

Dezee analyse van het smeren van mentholhoudende middelen geeft een zeer 
gedetailleerdd inzicht in de door moeders gehanteerde overwegingen bij het smeren van 
mentholhoudendee middelen. In de navolgende sectie wordt het smeren van andere middelen 
naderr uitgewerkt. 

b)b) Inwrijven met andere middelen 

Dee volgende voorbeelden laten zien dat bij inwrijven en opbrengen ook een scala aan andere 
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dann mentholhoudende smeermiddelen worden toegepast. Het gaat hier bij om de volgende 
middelen:: i. warme rijst; ii . olie; iii . mentholhoudend poeder; iv. Ghee boter; v. blauwsel; 
vi.. zalven en andere smeersels; vii . azijn. 

i.i. Warme rijst 
Warmee rijst wordt door een Surinaams-Hindoestaanse moeder gebruikt voor de behandeling 
vann een blauw oog dat haar zoontje heeft opgelopen door een val. Zij vertelt het volgende: 

m:: Oh deze twee gingen vechten, springen op het bed. Is hij gevallen, op een speeltje, weetje. 

Toenn heeft hij een blauw, had hij een blauwtje opgelopen, 

o:: Een blauw oog. Oh jee. Heb je daar nog wat aan gedaan, want was het dik geworden, of? 

m:: Jawel. Warme rijst genomen. En met olie [= slaolie] erin, moet je altijd een beetje ... 

deppen,, wordt het een beetje lichter, 

o:: O ja. Gewone, gekookte rijst, heb je dan... En daar doe je een beetje olie door en dat leg je 

opp het oog? 

m:: Ja je moet het eerst in een doekje leggen. 

o:: Dus je hebt een doekje .. Daar doe je dus die warme rijst in. 

m:: Beetje warme rijst meegenomen, en dan olie... en dan bind je alles he. En dan steeds 

deppen. . 

Dee overweging van de moeder voor het gebruik van warme rijst is: 

Wordtt een beetje minder, en ... het wordt niet zo opgezet he! Meestal zetten (= aanbrengen) 

maar.,, meestal moet je het koud aanbrengen, zo gebruiken zij (andere Surinaams-Hindoestanen) 

hett he! Maar wij (haar familie) gebruiken het warm dat is beter. 

Warmm is hett beste. Als hij valt gewoon warme rijst tegen de middag is de bult weer helemaal slap 

geworden. . 

Hiernaastt heeft de moeder nog een overweging over het gebruik van warme rijst: 

Ikk doe het meestal elke dag. Totdat het helemaal plat wordt. Maar, in twee dagen is het afgelopen. 

Ookk blauwe plekken, alles gaat weg. 

Dee moeder windt de warme rijst vermengd met olie in een doek. Zij dept hiermee het oog 
waardoorr het minder blauw wordt. De overweging die hierachter schuil gaat is dat wat opgezet is 
doorr een val kan 'slap' worden gemaakt, dat wil zeggen de spanning kan eraf worden gehaald 
doorr er warme rijst op te leggen. De temperatuur van de rijst lijk t voor deze moeder hierbij een 
belangrijkk gegeven, waarbij de juistheid van het handelen wordt benadrukt. 

ii.ii.  Olie 
Eenn voorbeeld van olie smeren is: 

o:: Als zij een wondje heeft smeer je daar nog wat op? 
m:: Dan doe ik er soms een beetje olie op. 

Dee overweging die hoort bij het smeren van olie op een wondje is dat het wondje dan sneller 
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geneest.. Dit is een tamelijk a-specifïeke overweging die voor de moeders echter lijk t te 
voldoen.. Een andere moeder vertelt over een andere toepassing: 

o:: Als ze zo'n muggenbult heeft smeer je daar nog wat op. 

m:: Gewoon een beetje olie, verder niks. 

o:: Gewoon babyolie 

m:: Johnson-olie De vind toch olie een beetje beter dan zalf of zo. 

Off  soms zet ik gewoon een beetje Nivea als we niks ander hebben. 

Maarr in Suriname hadden ze daar , daar heb je speciale zalf he. 

o:: Hm om op muggenbulten te smeren 

m:: Ja. Of als je van die wondjes hebt opgelopen 

o:: En die kun je hier niet krijgen? 

m:: Nee ik heb er nooit last van. Ik heb alleen last als mieren mij bijten, 

o:: Mieren 

m:: Mierenbeten dan krijg je van die pukkels dan zetten (smeren) ze het er ook op 

Voorr ernstige waterpokken was volgens een moeder olie beter geschikt dan mentholpoeder (zie 
hieronder),, omdat de olie jeuk voorkomt: 

Diee water, wat er in die waterpokken zit die komt er uit, en die [olie] houdt dat gewoon tegen. Dan 

voell  je al die tijd geen jeuk, gewoon normaal blijf je dan. 

Dee moeder heeft hier een uitleg gebaseerd op het mechanisme dat jeuk optreedt als het vocht uit 
dee blaasjes komt. 

Bijj  koorts kunnen moeders olie op de fontanel aanbrengen: 

m:: wat ze óók zeggen, als je koorts hebt. Flink olie pakken en dan hier op de fontanel zo 

zachtjess drukken, 

o:: dan moet de fontanel nog open zijn? 

m:: dat maakt helemaal niets uit, dat is een lekker gevoel, 

o:: En dat wordt ook wel bij volwassenen gedaan? 

m:: Nou nee, nee. 

o:: Alleen bij de kindertjes. 

Dee moeder vertelt hier dat zij bij haar kinderen olie gebruikt en op de fontanel zachtjes drukkend 
aanbrengt.. Een andere moeder vertelt hetzelfde: 

o:: En bij koorts zeg je smeer ik Vicks op de fontanel he, op zijn hoofdje zei je? 

m:: Olie zet ik daar. 

o:: Oh. 

m:: Olie. 

o:: Olie, geen Vicks? 

m:: Nee. 

o:: En wat voor olie gebruik je? 

m:: Gewoon babyolie 

o:: En dat gebruik je bij koorts 
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m:: Ja 

Overr het 'waarom' bleek in het interview het volgende: 

m:: Ja bij koorts dan droogt dat alles uit eh ja zo heb ik gewoon gehoord in Suriname. En eh ja 

hierr heb je ja als je zo voelt dan springt het iets [= de fontanel is flexibel]. 

o:: Dat is wat zachter. 

m:: Zachter. En bij koorts droogt het alles uit en dan hoor je gewoon geklop in je hoofd. En als 

jee het olie zet dan zuigt het alles op en dan wordt het gewoon zacht en dan hoor je dat 

geklopp niet meer. En eh ik weet het niet, dat komt door die zwakheid denk ik. Van die 

koorts,, ziek ja. 

o:: Als je ten eerste koorts hebt dan ben je warm natuurlijk... 

m:: Ja en dan klopt het en dan hoor je het gewoon het geklop en dan voel je je niet zo lekker en 

jaa tik, tik hoor je. En als je die olie zet hier gewoon en dan druk je gewoon zo en dan zuigt 

hett van binnen alles die eh ja ik weet het niet. En eh dan voel je niks, dan voel je gewoon 

datt ook de pijn dat het minder wordt. 

o:: En je zegt dat maakt niet uit of je nou volwassen bent of kind? 

m:: Kind daar helpt het vooral bij. 

Hett gaat er bij het smeren van olie op de fontanel niet om een specifiek gezondheidsprobleem 
aann te pakken, maar om symptoombestrijding. Een handeling die verlichtend werkt geeft "een 
lekkerr gevoel". De juiste plaats voor het aanbrengen van het smeermiddel bij koorts is op de 
fontanel.. De fontanel op het hoofd van het kind is een dunne plek waar olie in de droge huid kan 
wordenn opgenomen door met de hand hierop druk uit te oefenen. Als gevolg van de koorts kan 
dee olie goed worden opgenomen. Dit verzacht de huid en verlicht een kloppende pijn. Het helpt 
voorall  bij kinderen. De moeder geeft haar onzekerheid over deze overweging weer door 
tweemaall  'ik weet het niet' te zeggen. 

Oliee wordt voor een aantal breed uiteenlopende toepassingen gebruikt: verzachtend op een 
wondje,, op muggenbulten, bij koorts op de fontanel. Het 'waarom' van het handelen is voor de 
moederss niet altijd even duidelijk. 

Ui.Ui. Mentholpoeder 
Bijj  de kinderziekte waterpokken brengen veel moeders voor uitwendig gebruik mentholpoeder 
opp de huid op: 

m:: Nou ik zag eerst wat rode vlekjes en er kwam een blaasje op daar kan je al aan zien dat het 

waterpokkenn worden.. 

o:: Heb je daar nog iets mee gedaan? 

m:: Ja voor het jeuken heb ik er wel wat op gedaan voor het jeuken want het gaat jeuken die 

waterpokkenn het jeukt dan., ja en dan ben ik naar de dokter met hem gegaan, 

mentholpoederr ervoor gehaald, ja want dat is het enigste dat kan als je dat erop gaat doen 

dann voel je helemaal de jeuk niet zo. Anders gaan ze eraan krabben he... Dan krijgen ze 

allemaall  als je dat open gaat krabben krijg je allemaal littekens nou en dan groeien van die 

grotee plekken in je huid. 
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Dezee moeder stelt zelf een diagnose, maar doet de behandeling in overleg met de huisarts. 
Haarr overweging voor haar handelen is gebaseerd op bij haar bekende gevolgen van niets 
doen. . 

Hett volgende citaat is van een moeder die zelf de diagnose stelt met de daarbij 
behorendee behandeling. 

Hijj  kreeg toen pukkeltjes en verhoging. Nou toen heb ik mentholpoeder gekocht. Dat is het beste 

tegenn de jeuk. Nou toen ben ik gaan inpoederen, om te proberen dat hij dan niet gaat krabbelen. Je 

moett weten de jeuk dat is heel irritant. En eh en maar afwachten gewoon. 

Dee behandeling met mentholpoeder is hier zeer direct gericht op het bestrijden van de voor 
hett kind vervelende symptomen. Daarna volgt de moeder de 'wait-and-see' strategie. 

iv.. Ghee boter 
Err zijn ook Surinaams-Hindoestaanse moeders die 'Ghee-boter' smeren bij mazelen of 
waterpokken.. De Surinaams-Hindoestaanse moeders maken onderling een onderscheid tussen 
hindoee en moslim moeders. Een gebruik wordt door een moslim moeder als volgt beschreven: 

Ikk heb niet gebruikt. De Hindoes gebruiken wel. 

Eenn voorbeeld van een moeder die 'Ghee-boter' gebruikt is van een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr die rode vlekken constateerde, maar niet wist wat haar kind had. De moeder besloot toen 
dee huisarts te bellen die constateerde dat het kind waterpokken had. De huisarts schreef een 
poederr voor tegen de jeuk. De moeder gebruikte dit poeder echter in combinatie met het 
insmerenn van de huid met 'Ghee-boter*. 

Wijj  smeren dit ...dat is iets anders van melk en zo gemaakt dat verzacht jeuk ook heel erg... 

Dee Ghee-boter is verkrijgbaar bij de Surinaamse winkel. Dit handelen treedt op in combinatie 
mett geen vlees eten en het huis goed schoonhouden. Dit wordt later verder uitgewerkt. 
Achterliggendee overweging is dat het kind sneller beter wordt. 

v.. Blauw 
Inn een geval van bof smeert een Surinaams-Hindoestaanse moeder blauw (= blauwsel) met 
eenn koperen munt: 

m:: En wij hadden in Suriname als je dat hebt dan smeer je het met blauw, blauw hier en wij 

haddenn van eh ik weet niet die bruin is dat koper die bruine kleur, 

o:: Dat goudkleurige 

m:: Dat goudkleurige, dat is koper he. Zo*n ding moet je hebben, want dat is koper he 

goudkleurig.... Dan moet je gewoon zeven keer zo doen 

o:: Met een stukje koper? 

m:: Ja die geld koper, moet je geld hebben En als je zo doet zeven keer dan gaat het vanzelf 

weg. . 

Voorr de kinderziekte bof gebruiken Surinaams-Hindoestaanse moeders blauw om het snel te 
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doenn genezen. Dit is een vorm van ritueel handelen. 

vi.. Zalven en andere smeersels 
Wanneerr een kind zich snijdt handelt een moeder als volgt: 

o:: En ze had in haar vinger gesneden... eh, erg? 

m:: Heel diep, heel erg was het ja. 

o:: Zijn julli e daar nog mee naar het ziekenhuis geweest? 

m:: Nee, nee, nee, gelukkig niet. 

o:: Niet gehecht of zo? 

m:: Nee. Het was kleine, maar heel diep hè? Twee dagen bloeding, ook, weetje? (Ja). Dat, als 

zee even, vinger in water zet, weetje, ging het gelijk bloeden, 

o:: Hebben julli e daar ook nog speciale oplossingen voor, als je jezelf gesneden hebt? 

m;; Gewoon een beetje zalf gedaan, en een pleister, 

o:: Zalf? Wat voor zalf? 

m:: Ze heeft een zalf, weet je... eh, voor wonden, heeft ze zelf hè, dan... heeft ze gewoon 

daaropp gedaan, en... 

o:: Een eigengemaakte of een eh... gewoon van de winkel? 

m:: Nee, nee, nee. Gewoon van de winkel, 

o:: Ah ja... En dat heeft ze bij haar op gedaan en een pleister, (Ja) dus verder niet, ja. 

Err is in dit geval geen sprake van een duidelijke overweging; het is 'gewoon'. Een andere moeder 
verteltt over haar zoon: 

o:: Met zinkzalf de open plekjes behandeld. Waarom met zinkzalf? 

m:: Dat weet ik uit de verpleging dan trekt die wond sneller dicht, 

o:: Ja, ja. 

m:: Dan wordt hij sneller droger. Omdat hij het echt open gekrabd had. 

Dee moeder heeft een duidelijke overweging waarom zij zinkzalf smeert, namelijk dat de 
wondd snel droogt en goed dichttrekt. 

Wanneerr het kind last heeft van eczeem of een droge huid handelt de moeder als volgt: 

m:: Nou, die oudste heeft nog een tijdje een soort eczeem gehad. Ben ik ook nog een paar keer voor 

bijj  de huidartss geweest. Dat was smeerseltje zus en smeerseltje zo 

o:: Mm. En 

m:: Dat was een soort teerzalf voor echt uh plekjes. Nou van de zomer had ze helemaal niks. En nu 

houdd ik het gewoon goed vet voorlopig en als ik dan een beetje plekjes zie, doe ik die met 

teerzalf,, want anders wordt het echt uh 

o:: Heel erg, ja? 

m:: Dan krijgt ze eczeem, j a. 

o:: Dus je zegt van nou, ik houd het heel erg vet. Smeer je haar, uh wat smeer je er bij haar op? 

m:: Zwitsal uh 

o:: Zwitsal uh baby olie of zo? 

m:: Lotion, 

o:: Lotion. 
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m:: Of wat is dat. Een vet smeermiddel of zo. 
o:: Ah, ja, ja. Vaseline, heb je dat ooit wel gekocht? 
m:: Nee, dat heb ik nooit gekocht, 
o:: Ja, ja. 
m:: Ja. De doe wel eens olie in bad dan een beetje, 
o:: Nee, omdat je zei van ik houd het goed vet. En uh 
m:: Nou ja, toen mocht ze helemaal geen zeep meer in het bad, af en toe een beetje olie en dan 

allebeii  invetten. 

Dee moeder geeft bij het smeren voor eczeem een aantal overwegingen: 

m:: Volgens mij helpt dat toch wel een beetje. 
o:: Ja, ja. Dus uh. 
m:: Maar toen het kouder werd, zag ik haar eigenlijk al gelijk zo ruw aan haar benen. Heeft ze 

natuurlijkk zo'n legging aan, is misschien wel net iets te dun als het te koud wordt, 
o:: Ja. 
m:: Dan zie ik dat gelijk, 
o:: Ja. 
m:: Of nu zag ik het gelijk. Toen uh, ja uh weet je niet goed waar het vandaan komt. 
o:: Nee. 
m:: Omdat het nou van de zomer helemaal weg was, ja heeft het misschien toch wel uh 
o:: Voordat je wist dat het uh eczeem was, heb je daar toen nog dingetjes aan gedaan? Uh, zeg 

maarr wat, uh, vet gehouden of of vase-, nou ja als je het weet. 
m:: Ja, eerst heb ik haar zelf steeds ingevet en toen het niet wegging, ben ik naar de huisarts 

geweest.. Kreeg ik een zalf, nou dat hielp niet. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik wel weer 
teruggaan,, krijg ik een ander zalfje. De denk, ik wil gelijk naar de huidarts. Dus wij naar de 
huidarts.. En ja daar kreeg ik dan die menthol voor als het droog is. 

o:: Mm. 
m:: En die andere zalf voor uh als het echt een uh eczeem plek wordt, 
o:: Mm. 
m:: En het helpt. Dus dat houd ik dan maar gewoon even. 

Tee dunne kleding maakt dat de huid bij koud weer ruw wordt. Regelmatig smeren van een vette 
crèmee op de plaats waar eczeem optreedt helpt 

Niett alle voorgeschreven middelen vinden moeders geschikt voor eczeem. Zo vertelt een 
moederr bij eczeem van haar kind: 

o:: Nee maar, toen ze het... ik bedoel datje e'r iets op hebt opgesmeerd ... 
m:: Nee, nee helemaal niks, ik ben heel erg tegen zalfjes en middeltjes ... 

Dee moeder wacht met het smeren: 

m:: Ja, en toen had hij dus gevraagd of er eczeem in de familie voorkwam maar dat is niet echt 
hierr aanwezig en ja, hij dan gaf hij dus die zalf en dan zei hij er zelf ook bij: alleen maar 
gebruikenn als het echt niet weg gaat of erger wordt. Kijk het eerst nog even aan want dat is 
nogall  een agressieve zalf. 
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o:: Niet weggaat of erger wordt? ... 

m:: Ja, daartussen, als het nou echt, hij zegt: als het nou niet binnen een paar dagen niet 

verdwijntt of het wordt nog erger dan moet je het gewoon gebruiken. Maar als het echt, als 

hett nou vanaf die dag minder zou worden, moest ik het gewoon even aankijken, gewoon uit 

eigenn ... 

o:: Maar je zegt van: ik heb het niet gebruikt. 

m:: Nee. 

o:: ... dat zalfje ... 

m:: Later kom ik daar weer op terug, maar... 

o:: Je hebt het gewoon weggelegd? ... 

m:: Ik heb het... dat receptje thuis weggelegd, gewoon. Ik denk: nou ja, als het nodig is, dan ... 

o:: ...danhaal ik het. 

m:: Dan haal ik het gewoon. 

o:o: dinsdag: " Vorige week recept gekregen voor het eczeem in P. haar armholte, vandaag heb 

ikik de zalf gehaald want het was nog steeds niet over. En dat vond ik nu toch wel te lang 

duren.duren. " Dus je hebt eigenlijk een week over laten gaan? Een weekje? ...en gewacht tot de 

waterpokkenwaterpokken over waren en toen op een gegeven moment had je zo iets van: nou, nou de 

maatmaat is vol, nou moet er wat aan gedaan worden. 

m:: Ja, ja precies, nu moet ik het echt... 

o:: Dus dat heb je gehaald, toen heb je het er ook gelijk op gesmeerd? ... 

m:: Ja, ben ik de dag mee begonnen ... 

o:: En daar reageerde ze goed op? ... 

m:: Nou, de eerste dag niet, nee. Dat was niet meteen weg. 

o:: Nee. Zij heeft... want je zei: je vond zelf dat het genoeg was ... krabbelde ze ook? ... of eeh 

.... ? 

m:: Ja ze zat er.. ze was er toch wel steeds mee bezig, inderdaad en het was gewoon nog steeds 

heell  rood en dat bleef ook eigenlijk zo dus het was niet dat ze daar continu aan krabde, 

maarr bij tijd en wijl e was ze er wel... 

o:: Dat je merkte dat ze ... 

m:: ... ja dat ze daar aan zat, inderdaad. 

o:: Dus dat was ook een reden? ... 

m:: Ja, om inderdaad wat aan te doen ... 

Dee moeder wacht met smeren van het door de arts voorgeschreven medicijn omdat het middel 

agressieff  is en het gezondheidsprobleem nog n iet ernstig genoeg is - ze ziet het nog even aan. 

Niett mentho lhoudende zalven en smeersels worden door de moeders met name gebruikt bij 

aann de hu id gerelateerde gezondheidsproblemen. 

vu*.. Azijn 

Eenn echt hu ismiddel i s het deppen met azijn bij muggenbul ten. 

m:: En nu staat dag en nacht het raam open. 

o:: Dan kunnen de muggen naar binnen komen, dus.. 

m:: Nee hoor ik heb hier geen muggen, nee joh heerlijk. 
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o:: Dat heb je ook vaak dat kindertjes dan reageren hè. 
m:: Zo, I know. 
o:: Hij ook? 
m:: Zo. Muggenbulten. 
o:: Doe je daar nog iets aan? Smeer je daar nog iets op? Aza.. 
m:: Ja Azaron heb ik die witte zalf. 
o:: Ah ja tegen jeuk. 
m:: Ja tegen de jeuk, en ik heb azijn. 
o:: Ja, ja. 
m:: Goedkoop, stinkt lekker, prikt lekker en het is gauw weg, hup. 

Doorr op de bult azijn te deppen vermindert de jeuk. Moeders gebruiken zowel Azaron als 
azijnn voor muggenbulten bij jeuk. Azijn heeft hierbij de voorkeur, het is goedkoop en werkt 
goed. . 

Naastt de grote variatie bij het smeren met mentholhoudende middelen bij verkoudheid trof ik 
zoalss hierboven beschreven een aantal andere middelen om mee te smeren aan: warme rijst, 
olie,, mentholpoeder, Ghee-boter, blauwsel, diverse zalven en azijn. Veel van deze vormen 
(warmee rijst, olie, Ghee boter, blauwsel) komen slechts voor bij Surinaams-Hindoestaanse 
moeders. . 

Bijj  de gevallen van handelen als koortsverlaging, het laten slinken van een bult, het 
genezenn van een wondje zijn overwegingen slechts dat het een snelle genezing bevordert. 
Overwegingenn met oorzakelijke overwegingen over de werking van de behandeling zijn door 
mijj  hierbij niet gevonden. De achterliggende overweging voor het smeren van olie, Ghee 
boterr of mentholpoeder is slechts het verminderen van de jeuk. Zowel het traditionele middel 
alss het middel van de huisarts wordt gesmeerd vanuit dezelfde overweging. 

c)c) Laten inademen 

Hett iets laten inademen als behandeling is onder te verdelen in i. stomen, ii . een ui onder het 
bedd leggen en iii . het gebruik van neusspray. 

i.. Stomen 

Stomenn omvat allereerst het in bad doen of onder de douche zetten. Een moeder noemt bij 
verkoudheidd de volgende alledaagse verrichting: 

Nouu het ligt eraan wat hij zelf wil, als hij heel erg verkouden is dan doe ik hem extra veel in het 
bad. . 

Eenn moeder waarvan haar zoon zoals zij zelf aangeeft "natte astma" heeft vertelt: 

Ja,, het was echt dat ik in de douche moest staan met hem, en echt huppetee eronder. 

Eenn Nederlands-Indische moeder voegt, wanneer haar dochtertje van twee verkouden is, iets toe 
aann het badwater: 
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Eucalyptus-oliee uh erin. Het ruikt als een stoombad, zal ik maar zeggen.... 

Dee overweging hierbij is: 

Wantt dan stoomt het een beetje los heb ik het idee, en verder is het maar wat hij zelf wil eigenlijk. 

Eenn andere manier van stomen is boven een pan met heet water, waarbij de moeder de 
vrijkomendee stoom door het kind laat snuiven. Een moeder vertelt hierover: 

Ookk als je verkouden bent eh, kan je Vicks en een beetje warm water zetten en dan snuiven enzo. 

Weerr een andere moeder met een zoon met astma vertelt: 

Alleenn moet je water koken en dan moet je af laten koelen en dan f Vicks] in die ketel gooien en dan in 

diee ketel wordt het warm en dan gaat het stomen. 

Dee overweging is bij beide vormen van handelen dat door middel van stomen, al dan niet met 
eenn toevoeging in het water, het slijm los komt en het kind weer lucht krijgt, dus beter kan 
ademhalen.. De moeders handelen op grond van hun eigen overweging. Een moeder doet het kind 
inn het bad alleen als het zelf aangeeft dat het in bad wil, anders niet. Communicatieve 
aanwijzingenn kunnen dus een directe aanleiding vormen voor het handelen van de moeder. In dit 
gevall  heeft de moeder geen andere overwegingen bij deze handeling. 

/'/.. Ui naast het bed 
Dee overweging van de moeder die een ui naast het bed van haar kind legt is: 

.... Ja naast zijn bed dat werkt hartstikke goed en het liefst zo min mogelijk medicijnen. Ja dat werkt 

hartstikkee goed, dan komt het hartstikke los 

Jaa zoutoplossing heb ik een keer gebruikt maar dat was zo'n gevecht... toen vond ik die uien 

makkelijker. . 

Hett handelen van de moeder is hier beredeneerd: medicijngebruik minimaliseren. Het gebruik 
vann een ui is een alternatief op basis van een slechte ervaring met het gebruik van een 
zoutoplossing.. Voor de moeder is een ui gebruiksvriendelijker. 

Eenn andere moeder vertelt over de werking van een ui: 

Jaa gewoon een ui open snijden en dan onder het bed leggen en dat schijnt het allemaal wel lekker 

loss te maken. 

Ookk hier is de overweging dat slijm los komt. 
Niett alleen de Nederlandse moeders leggen een ui naast het bed van hun verkouden kind. 

Eenn Indische moeder vertelt bijvoorbeeld: 

Alss hij verkouden is, eh ik gebruik... eh als hier he in Nederland. Dus een beetje uien naast zijn bed he 

enn de rest zuig ik met een pipet het slijm weg. 
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Dee moeder geeft aan dat ze weet dat een ui onder het bed een Nederlands gebruik is. Doel is het 
losmakenn van slijm. 

iii .. Neusspray 
Zoutoplossingg neusspray is een veelgebruikt middel bij verkoudheid: 

m:: Ja heel vaak verkouden, 

o:: Ja wat heb je daar aan gedaan? 

m:: Niks. 

o:: Ik bedoel als ze verkouden was en ze kwam thuis. 

m:: Ja neusdruppels. Gewoon van die zoutoplossing en verder .. eh. Tot anderhalf heeft ze 

nooitt eh .. Paracetamol daar ben ik sowieso niet zo scheutig mee. 

Uitt dit voorbeeld spreekt de aversie tegen medicijnen. Dit is, zoals reeds eerder beschreven, een 
veell  voorkomend fenomeen. Voorts zien we hier dat de moeder tijdens het interview haar 
handelenn 'normaliseert': in eerste instantie geeft ze aan dat ze eigenlijk 'niets' gedaan heeft. Een 
anderee moeder zegt: 

o:: Gebruik je ook nog wel eens iets voor z'n neusje als het echt heel erg vol zit ? 

m:: Nee. Water bij zout water. Nee, zout, ja. Zoutoplossing. 

o:: Zoutoplossing. 

m:: Ja. 

o:: Heb je, heb je een pipetje ? Of heb je die eh, tegenwoordig van... 

m:: Pipetjes. 

o:: Pipetje. 

m:: Van eh, wel van de apotheek... Zoutoplossing. 

o:: Ja. 

m:: Dus niet zelf gefabriceerd. 

o:: Hm. Dateh... 

m:: Je weet nooit de hoeveelheid. Want voor hetzelfde geld doe je te veel zout in en dan eh. 

o:: Ja. Ja. 

m:: En als je te weinig zout in doet, dan eh dan heeft het ook geen zin. 

o:: Nee. Heb je dat hier, nog ergens gebruikt ? 

m:: Nee. 

o:: Zoutoplossing? 

m:: Nee. 

o:: Omdat je hier wel ander voor een neus... 

m:: Ik gebruik het bijna nooit meer. 

o:: Niet meer. 

m:: Niet meer. Omdat ie eh heel goed z'n neus kan snuiten... 

o:: Hm. Dus dan komt het vanzelf wel. 

m:: Ja hoor. Dan komt het vanzelf wel. 

Anderee moeders maken de zoutoplossing zelf: 
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oo zout, nee, maar die maak ik zelf. Zoutoplossing. 

en: : 

m:: Bij E. deed ik het altijd zelf. 

o:: En hoe deed je dat dan? 

m:: Op een kopje water geloof ik een theelepel [zout] of zo. Ja je moet even kijken hoeveel een 

kopp is. 

Dee eerste moeder prefereert het gekochte middel boven zelfgemaakte neusdruppels omdat zij 
onzekerr is over de juiste hoeveelheid zout. De andere moeders zien dit niet als een probleem. 

Dee handelingen van de moeders die betrekking hebben op het laten inademen zijn gebaseerd 
opp de bij hen aanwezige kennis. Damp in de badkamer ontstaat door het warme bad- of 
douchewaterr al dan niet vermengd met een mentholhoudend middel. Vergelijkbaar met het 
smerenn met mentholhoudende middelen is de achterliggende overweging hier dat door 
toevoegingg van een mentholhoudend middel aan het warme badwater of alleen dampend water 
dee werking, het losmaken van slijm door inademing van mentholdampen, de luchtwegen 
vrijmaaktt en de ademhaling vergemakkelijkt. Een ui naast het bed heeft dezelfde uitwerking als 
stomen:: door het inademen van de geur komen de luchtwegen vrij. Zoutspray werkt 
vergelijkbaar. . 

d)d) Baden 

Badenn omvat twee vormen van handelen: i. baden in lauw water en ii . baden in blauw. 

i.. Lauw water 
Eenn moeder antwoordt op de vraag wat zij doet als zij ziet dat haar kind koorts heeft: 

m:: Ja meestal gaat hij ook eh in het bad... in het bad is ook goed daarvoor. 

o:: Hm. 

m:: dan zakt de koorts ook een beetje want ja dat is ook goed voor de koorts enzo. 

o:: Als je hem in het bad doet doe je hem dan in een bad dat eh... iets kouder is dan dat je 

normaall  doet of.. je zegt een lauw bad. 

m:: Ja gewoon een lauw bad iets lauwer als normaal 

Dee overwegingen om een kind bij koorts in een bad lauwer dan normaal te doen is dat de koorts 
hierdoorr zakt. Door het kind met koorts te baden in water met een lagere temperatuur dan de 
lichaamstemperatuurr is snelle afkoeling mogelijk. 

ii.ii.  Blauw 
Naastt het baden bij gezondheidsproblemen, beschrijf ik hier een vorm van baden bij het eerder 
beschrevenn boze oog. Gezondheidsproblemen die volgens de moeder zijn veroorzaakt door het 
bozee oog kunnen genezen door het kind te baden in Reckitt blauw. Dit wil zeggen dat de 
moederss blauwsel toe voegen aan het badwater van het kind. Bij een baby vertelt een moeder: 

114 4 



66 Handelen 

Voorr het baden (in blauw), alles masseren, mondje schoonmaken... en dan gaat hij in het water. 

Bijj  baby's en éénjarigen baden de moeders de kinderen elke dag en daarna af en toe als het kind 
ziekk was. Een moeder met een peuter vertelt: 

Enn als hij dan echt ziek is, hij braakt veel, of hij spuugt veel, dan doen we het nog eens een keer. Ja 
dann wordt hij zo slap weet je en zo flauw. En dan gaan we hem een blauwbadje geven. Nou dan maak 
jee water en doe je die zakje even een paar keer er door dat het water blauw wordt en dan knijp je hem 
evenn en dan bewaar je hem weer voor een andere keer. 

Opp mijn vraag of er nog iets anders in het bad gaat zegt de moeden 

Eenn koperen stuiver. Moetje in het water dan er bij doen. Ja want een stuiver is van koper he? 

Niett alle moeders doen dit. Bij andere moeders trof ik het toevoegen van zout, en / of citroensap 
aann het badwater aan. 

Slechtee ideeën ja ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Worden die kinderen gewoon ziek van 
gevenn ze over of diarree, ik weet niet. Dus zulk soort dingen heb ik. En dan doe ik gewoon een 
beetjee blauw in het water zout zet ik daar een klein beetje in en een paar druppeltje citroensap, En 
datt meng ik gewoon in het water en dan laat ik de kinderen baden. 

Hierr vinden we dus ook variatie binnen het ritueel. Het vervolg van de behandeling en 
overwegingg van de moeden 

Enn die [stuiver] gooi je dan er in en als je hem hebt gebaad met het blauwe water, dan haal je hem 
weg,, dan veeg je hem en dan moetje het water in de toiletpot gooien en door spoelen. En dan gaat 
hett boze oog gaat dan weg door het toilet. Door het vuil heen, dan gaat het boze oog weg. Door de 
rioleringg zeg maar, zogenaamd gaat het boze oog door de riolering. Gaat het van hem uit weg. En 
dann moet hij van het blauwe water ook een beetje inslikken [vij f slokjes vertelde de moeder later] 
enn dan gaat het eigenlijk weg en dan haal je de stuiver weg en dan moet het water in de toiletpot. 

Err zijn ook moeders die alleen blauw aan het water toevoegen. 

m:: Beetje blauw in het water. 
o:: Ja 
m:: Deed ik bijna elke dag 
o:: En deed je dan een zakje of een buideltje 
m:: Ja gewoon een buideltje en toen werd het water blauw. 

Dee moeder vertelt dat zij het badwater van het kind in het toilet weggooit met als reden: 

Enn dan gaat het boze oog gaat dan weg door het toilet. Door het vuil heen, dan gaat het boze oog 
weg.. Door de riolering zeg maar, zogenaamd gaat het boze oog door de riolering. 

Dee vraag naar de reden van de stuiver in het bad: 
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Ohh door die koper wordt alles verbroken. 

Dee moeder geeft hiervoor een bovennatuurlijke overweging. De reden waarom de moeders hun 
kinderenn in blauw baden is: 

Dann worden die kinderen echt snel beter 

Wanneerr de moeder haar kind baadt in blauw baadt zij het niet met zeep: 

Wantt die ziekte die neemt het gewoon die zeep af. En als je het met die blauw water laat baden dan 
werktt het helemaal niet. 

Hett gebruik van zeep maakt dat er geen genezing kan optreden. 

Bijj  baden in lauw water beperkt de overweging zich tot het snel omlaag brengen van koorts. 
Eenn groot deel van de Surinaams-Hindoestaanse moeders baadt hun baby's en 

éénjarigenn iedere dag in blauw. Na één jaar baden zij hun kind alleen nog bij 
gezondheidsproblemen. . 

Dee overwegingen over de werking van het baden in blauw hebben een bovennatuurlijke 
strekking:: het toevoegen van een stuiver aan het blauwe badwater verbreekt de werking van het 
bozee oog. Door het kind met de specifieke gezondheidsproblemen te baden in blauw geneest het 
snel. . 

e)e) Laten sabbelen 

Terr illustratie van hoe een moeder kan handelen in geval van een onbekend 
gezondheidsprobleemm het volgende: 

Eenn moeder, waarvan het kind last van blaasjes rond en in zijn mond heeft, vertelt: 

m:: Oh, ik dacht echt dat ik gek werd 's nachts. Huilen, je weet niet watje moet doen! Ik kon 
nietss doen. Ja ik had eerst een koud washandje gepakt en dan in zijn mond laten sabbelen, 
meestall  vindt hij dat lekker, maar eh.... 

o:: Oh j a, gewoon nat, met een ij sblokje of zo? 
m:: Nou gewoon onder de koude kraan, of met een beetje ijswater er over heen. Uit dee ijskast, 
o:: Ah ja. En dat hielp een beetje? 
m:: Nee, meestal wel, nu helemaal niet. Meestal vindt hij het wel lekker maar dat wou hij ook 

niet.. Ik mocht geen jus d'orange geven, dat prikkelt natuurlijk in zijn keel. En hij had ook 
spruw,, ook nog en zo, ja dat doet ook zeer natuurlijk. Maar eh.. 

Wee zien dat de moeder bij dit probleem in eerste instantie niet weet wat te doen, maar daarna 
handeltt op basis van routine. Zij probeert iets dat zij in eerdere gevallen bij andere ziekten heeft 
toegepast.. De ervaring van de moeder speelt hierbij dus een belangrijke rol: de ziekte in kwestie 
iss voor de moeder onbekend, en blijf t ook onbenoemd, maar de moeder probeert te handelen als 
bijj  een voor haar vergelijkbaar probleem. 
Dee achterliggende overweging van het handelen van de moeder is: hij vindt sabbelen lekker. De 
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moederr wil door een koude washand te geven de pijn iets verlichten. Totdat hij 's avond heel erg 
veell  pijn krijgt. Ze mag hem niet meer aanraken. De moeder belt de dienstdoende arts. Deze wil 
echterr niet komen. Hij zegt dat het een virus was. Het natte koude washandje wat de moeder aan 
hett kind geeft om op te sabbelen helpt niet. 

Dee volgende ochtend is zij naar haar eigen huisarts gegaan. Deze constateert hetzelfde als 
dee dienstdoende avondarts, het is een virus. Haar zoontje krijgt een tinctuur om de plekjes aan te 
stippenn en de volgende dag is het over. 

f)f) Deppen 

Inn de interviews zijn verschillende vormen van deppen ter sprake gekomen. 
Eenn moeder vertelt over een val op het hoofd van haar zoontje het volgende: 

m:: Dat was een bult, joh, zo... 

o:: En wat heb je gedaan toen? 

m:: Ja, ik was gewoon, ik vond het zo zielig want ik, .... en toen was die vrouw, van een vriend 

vann R., die had gewoon een koud washandje met ijs had zij gauw gedaan omdat zij zegt, ik 

weett ook met mijn kinderen heb ik het ook zo gedaan. Nou gauw gedaan en gewreven en 

zoo weet je wel, nou toen, ja van die klap is die toen gaan slapen, ja en toen is mijn man 

naarr huis gereden. En we hoopten dat het niet ernstig zou worden. Je weet nooit want het 

wass heel groot. 

Inn dit geval adviseert een andere moeder haar over hoe te handelen bij het gezondheidsprobleem 
vann haar zoontje. De moeder volgt dit advies. 

Maarr ja we hebben gewoon een koud washandje gedaan daardoor is het gelukkig minder 

geworden. . 

Hett is gelukkig weggegaan, er is niks aan de hand. Kijk , hij is niet misselijk geworden. 

Eenn andere moeder vertelt over het vallen: 

m:: Nee helemaal niks, ja we hebben er meteen koud water op gelegd, een soort koud 

washandje, , 

o:: Ja. 

m:: Maar dat is alles, ja het zag er voor de rest ook ... even in de gaten gehouden of ze niet 

misselijkk werd of nou ja het bekende van een hersenschudding. 

Bijj  vallen op het hoofd blijkt het handelen van de moeders op te houden bij het deppen van een 
natt washandje wanneer er geen nieuwe aanwijzing, misselijkheid, bij het kind optreedt. Moeders 
leggenn dus een nat washandje op zere plekken bij het kind of deppen na een val met als 
overwegingg de zwelling te verminderen. 

Bijj  koorts deppen moeders vaak met een washandje. Zo vertelt een moeder over haar 
handelenn bij koorts: 

nouu gewoon een koude washand op zijn voorhoofd 
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All ee moeders kennen het deppen met een washandje bij koorts. De argumentatie over deppen bij 
vallenn is dezelfde: het verminderen van de zwelling. Ook de overweging met betrekking tot de 
werkingg van deppen bij koorts is eensluidend: het verlagen van de lichaamstemperatuur. 

g)g) Wrijven met het haar 

Eenn moeder vertelt dat je naast het deppen bij vallen j e ook kunt wrijven met haar: 

Jaa kijk ze zeiden vroeger in Indonesië: als je lang haar hebt moet je wrijven met je haren, ... maar 
jaa ik kan moeilijk met mijn haren (de moeder heeft namelijk kort haar). Maar ja die dingen, maar 
ikk ga toch uitproberen., of het zo is... dan zie je het resultaat heus wel daarna. 

Wrijvenn met het haar over de zere plek gebeurt om de zwelling te verminderen. Of dit ook 
daadwerkelijkk werkt weet de moeder niet. 

h)h) Masseren 

Massagee kan plaatsvinden bij verschillende gezondheidsproblemen; dit alles al dan niet met 
behulpp van olie. 

Moederss masseren bij O-benen. Dat een niet goede uitvoering van de massage nadelige 
gevolgenn kan hebben voor het kind vertelt de volgende moeder: 

m:: Maar P. heeft nou dat 'ie misschien O-benen gaat krijgen, dus nou moet ik extra mijn best 
doen. . 

o:: Oja. 
m:: Om het goed eh... recht doen [Recht te krijgen] enzo. 
o:: Want, ehm... Masseren dat heb je al, van begin af aan bij hem gedaan, of juist nu datje 

ziet.... dat hij wat O-beentjes krijgt? 
m:: Nee, ik heb het vanaf het begin gedaan, maar ik deed het niet goed. 
o:: Oh? Hoe dat zo? 
m:: Ja... 
o:: Hoe ben je daar achter gekomen? 
m:: Ik deed eh... één alleen, ik pakte één, en die ging ik zo masseren. Maar later gehoord, je 

moett allebei tegelijk pakken, zo, tegen mijn buik zetten en dan gelijk eh... allebei... 
o:: Dus dat je 'm met zijn beentjes zo tegen je buik aanzet en datje hem zó masseert? 
m:: Ja, precies. 

o:: Ah ja... Van wie heb je dat gehoord? 
m:: Van mijn... tante. Die heeft zelf ook een kleintje. En die zag een keertje, ze zei die jongen 

vann je krijgt O-benen zo. Toen vroeg ze ja, hoe heb ik eh gemasseerd? Toen heb ik 'r 
gezegd,, zegt ze nee, je moet het niet zo doen. Ja, want van haar weet ik niet, mijn moeder 
deedd het voor haar. 

Bijj  masseren van O-benen is een goede uitvoering, zoals door het netwerk aangegeven, 
belangrijkk voor het resultaat. 

Eenn ander voorbeeld van uitwendig handelen door een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr is massage met olie bij een kind dat het voetje niet goed neerzet. De moeder vertelt 
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watt ze hieraan doet: 

Daarnaa af en toe als ze veel hebben gelopen op een dag dan neem ik... dan masseer ik ze. 

Dee overweging van de moeder die haar dochtertje masseert is: 

Zee loopt op haar ene been niet zo goed he! 

Ja,, dat ze een beetje sterk worden, die benen. 

Zee verduidelijkt waarom zij olie bij het masseren gebruikt: 

Ja.. Zo als je het... droog doet dan wordt het een beetje ruw he. Dan gaat het hard, dan doet het pijn 
denkk ik. Als ik die olie gebruik gaat het een beetje soepel. 

Dee moeder geeft aan waarom zij kokosolie gebruikt: 

Ja,, werkt ook beter. 

Dee achterliggende overweging bij het masseren van de voet is dat goed masseren de 
lichaamsdelenn versterkt. Door de huid in te smeren met olie verzacht de huid, gaat het 
masserenn soepel en werkt beter. 

Err zijn ook moeders die hun kind masseren nadat het is gevallen. Een moeder vertelt: 

o:: ... die keer dat die hier viel zei je ... 
m:: Nou, daar was niks aan de hand ... 
o:: D'r was niks aan de hand ... 
m:: Dat was gelukkig een hele snelle vaart ... maar ja, ik hoorde wel een klap, maar ja, ik zag 

geenn bult of niks dus ... 
o:: Niks. 
m:: Hij is net zo hier tegen die paal ... tegen de rand zo ... maar bij die bank zaten van die 

naden,, en daar is die precies op gevallen. Zo, dat is ... maar ik kan altijd nog masseren, dan 
.... je voelt het nog wel. 

o:: Masseren, zo een beetje ... 
m:: Ja, de een beetje ... ja, de een zegt: je moet een beetje hard, ... maar ja, ik zeg nou, 

automatisch,, een moeder gaat toch meer ... zo een goede beurt... ga je toch even ... 
o:: Dus je zegt: nou, ik pak hem zo af en toe en dan ga ik hem zo masseren. Doet het nog zeer, 

denkk je? Of... 
m:: (Tegen het kind) Even wat drinken? ... Ja, mama gaat even halen ... 
o:: Maar wie heeft dat gezegd dat je zo moet masseren? 
m:: Ja, ik hoorde van velen of zo ... maar ja, of je het moet geloven weet ik niet hoor, dus ... 
o:: Maar je doet het toch maar ... 
m:: Ja, ik was nou ... het eerste kind van mijn moeder, omdat ik wist... is die ook opgeschept, 

hè,, en dan ga je ook masseren, hè, dat het bloed kan stromen, en dus dat is ... 
o:: Als het dik is dat je ook maar masseert... 
m:: Datje dan ook gaat masseren, weetje wel? 
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Eenn belangrijke overweging bij het masseren is hier het stimuleren van de bloedsomloop. 

Masserenn wordt door Surinaams-Hindoestaanse moeders toegepast bij orthopedische 
problemen.. Hiernaast stimuleren zij na een val de bloedsomloop. Olie wordt gebruikt om de 
huidd te versoepelen en het masseren te vergemakkelijken. 

Uitwendigg handelen kent een brede toepassing: inwrijven en opbrengen van middelen, laten 
inademen,, baden in lauw water en blauw, laten sabbelen, deppen, wrijven met het haar en 
masseren.. Deze alledaagse handelingen van de moeders richten zich op verlichting van de 
klachtenn bij hun kinderen. De moeders hebben zelf het beheer over deze middelen. Tussenkomst 
vann de huisarts is meestal niet nodig. Voorts zien moeders uitwendig handelen als alternatief 
voorr medicijngebruik. Een deel van het uitwendig handelen is ritueel van aard. 

Inwendigg behandelen 

Hett inwendig behandelen is op hoofdlijnen toe te spitsen op: a) de voeding aanpassen, en b) een 
middell  geven. 

a)a) Voeding aanpassen 

Dee voeding van de kinderen wordt door de moeders nauwlettend in de gaten gehouden. 
Belangrijkk hierbij is het verband tussen het optreden van een gezondheidsprobleem bij het kind 
enn voeding. Door alert in te spelen op de te geven producten aan het kind en een mogelijke 
veranderingg in het gezondheidsprobleem streeft de moeder naar verbetering. 
Moederss kunnen voeding aanpassen tijdens het ziek zijn van hun kind, bijvoorbeeld omdat het 
kindd eenvoudig geen trek heeft. Zij dringen het dan niet op (i). Om de slijmvorming bij 
verkoudheidd tegen te gaan geven sommige moeders tijdelijk geen melk aan hun kind (ii). Verder 
bestedenn de moeders bij verkoudheid en griep aandacht aan het geven van extra vitaminen (iii) . 
Inn sommige gezinnen is vegetarisch eten de gewoonte bij ziekte (iv). Moeders kunnen kiezen 
voorr het geven van geraspte appel en droog voedsel (v). Bovendien kan er ook een nadruk liggen 
opp veel drinken (vi). Bijvoeden (vii) kan eveneens een reden zijn waarom een moeder voeding 
aanpast. . 

i.i. Niet opdringen 
Wanneerr een kind ziek is zien we dat moeders de voeding van hun kind aanpassen; zo 
dringenn zij bij misselijkheid of overgeven niet aan bij het kind om toch te eten of te drinken: 

Enn meestal merk je het, dan gaan ze overgeven en zo, dan willen ze niet eten en drinken... 

Bijj  een gezondheidsprobleem eten en drinken kinderen slecht. De meeste moeders maken er dan 
geenn probleem van en dringen niets op. 

ii.ii.  Geen melkproducten 
Moederss kunnen besluiten enige tijd te stoppen met het geven van melkproducten. Een 
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moederr vertelt over een verkoudheid bij haar zoon: 

Ikk had na een tijdje wel ontdekt dat hij het ziekste werd van de Yoghi drink [een melkproduct] en 

datt appelsap het beste ging. 

Dee moeder handelt hier op basis van ervaring met dit gezondheidsprobleem. Het tijdelijk 
overschakelenn van een melkproduct naar appelsap bij verkoudheid is daarmee routine geworden. 
Lockerr spreekt hier van een 'management routines' (1981: 166-170). 

Eenn moeder kan echter ook van melk overstappen op karnemelk: 

m:: En vooral geen melk. Hij krijgt van mij geen gewone melk dan... 

o:: Geen gewone melk 

m:: Karnemelk 

o:: Als hij hoest? 

m:: Nee gewoon niet Hij krijgt gewoon geen gewone melk. Omdat hij altijd zo verkouden is. 

o:: Ja. 

m:: Heb ik al eens ... en gewone melk schijnt slijm aan te maken 

o:: Ja 

m:: Dus geef ik hem altijd karnemelk en dat vindt hij lekker 

o:: Eigenlijk altijd? 

m:: Altij d karnemelk 

Dee achterliggende overweging bij de moeders is dat door het geven van producten die geen 
slijmm opwekken, zoals appelsap of karnemelk, de slijmvorming bij het kind kan worden 
verminderd,, waardoor het kind zich beter voelt. Het leggen van de relatie tussen het geven van 
melkproductenn en het activeren van slijmvorming bij een kind trof ik bij meerdere moeders aan. 

Eenn kind kan ook overgevoelig reageren op een bepaald poedermelkproduct. Een moeder 
verteltt hierover: 

Zee was een paar dagen oud en kreeg eerst Almiron en dan eh... ging ze dat overgeven in het 

ziekenhuiss al. Dus dat ging niet goed. Toen zijn ze meteen overgegaan op wat anders. 

Hett kind reageert op de melk door over te geven daarom stapt men over op een ander product De 
moederr heeft hier verder geen invloed op. Zij volgt wat het ziekenhuis het beste vindt voor haar 
kind. . 

Moederss staken het geven van melkproducten als de kinderen daar bij verkoudheid slecht 
opp reageren. In andere gevallen is er sprake van allergische reacties, waarvoor de moeder een 
alternatieff  zoekt. 

HI.. Extra vitaminen 
Moederss kunnen hun kinderen bij verkoudheid extra vitaminen geven. Zo schrijft een moeder 
inn haar dagboekje: 

VolgensVolgens mij wordt hij weer verkouden.. Ik heb hem maar wat extra mandarijntjes gegeven en nu 

maarmaar hopen dat het niet doorzet. 
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Dee moeder heeft de ziekte snel opgemerkt en hoopt door snel te handelen erger te voorkomen. De 
overwegingg dat in fruit veel vitamine C zit wat goed is voor de gezondheid van het kind en 
daardoorr weer snel beter wordt is een algemeen voorkomende overweging bij de moeders. Zo 
schrijftt een moeder in haar dagboekje: 

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

hoehoe het komt ik denk door het kwakkelige weer... 

T.T. speelt bij weer en wind in de tuin dus ik denk dat het daardoor komt. Ik heb er nog niets aan 

gedaangedaan alleen wat meer vitamine Cfruit dus... eh 's nachts wat crème op zijn neusje gesmeerd. 

Dee overweging van de moeders is dat door een extra hoeveelheid vitaminen, hetzij door vruchten 
off  in tabletvorm, aan hun kinderen te geven de verkoudheid sneller geneest. Ook wanneer 
kinderenn in de ogen van de moeders slecht eten, kiezen zij vitaminerijke groenten. Zo vertelt een 
Surinaams-Hindoestaansee moeder dat zij als haar zoontje koorts heeft, en niet zo goed eet, hem 
eenn groene groente geeft: 

Ja,, zo'n eh.. die als je 'tayerblad' kookt, als je hem klaarmaakt, dan wordt het net spinazie. Heel 

eh,, papperig... en het is niet bitter, het is heel gezond. 

Dee moeder geeft deze groente omdat zij hiervan vanuit haar eigen Surinaams-Hindoestaanse 
cultuurr weet dat hett gezond voor het kind is. 

Moederss blijken, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren extra vitaminen 
aann hun kinderen te geven. 

iv.. Vegetarisch eten 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeders mogen hun kinderen bij kinderziekten geen vlees 
gevenn zij eten dan alleen vis. 

Nouu ... Ja, wij , wij moeten ... Kijk , in ons geloof he, wij moeten echt alles netjes houden. Het hele 

huiss netjes houden. Wij mogen geen vlees, vis, niks kopen. Ja, gewoon vegetariërs. 

Eenn kinderziekte moet het zijn. In zijn lichaam dan. En dan eh, mogen we geen eh... vis, vlees en 

zo..... we worden gewoon, vegetariërs. En dat hebben we zo een week gedaan. Gewoon alles netjes 

houdenn en zo... En dan was het over. 

Eenn andere Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt hierover dat zij haar zoontje bij 
waterpokkenn van haar moeder op een bepaalde manier moest behandelen: 

Ja,, ja dat zei mijn moeder, je moet je huis goed schoonmaken... en geen vis of vlees meer eten, 

vegetariërr gewoon... En he, dat deed ik ook. Nou was het binnen twee, drie dagen was het weg. Want 

alss je dat niet doet, je huis niet netjes houdt... en ook vis en vlees gaat maken en zo, dan duurt het 

wekenn voordat het weer weg is. 

Hett vegetarisch eten moet in combinatie gedaan geworden met het schoonhouden van het huis 
voorr het verkrijgen van een goed resultaat. Opmerkelijk is hier het gebruik van het woord 
'gewoon'.. De moeder redeneert hier niet verder over, het is onderdeel van de normale gang van 
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zaken. . 

v.. Geraspte appel en droog voedsel 
Wanneerr een kind diarree heeft proberen moeders de voeding aan te passen om weer tot een 
vastee ontlasting te komen. 

Dann kijk ik gewoon een beetje uit met wat ik haar te eten geef. 

Hett handelen bij dit gezondheidsprobleem vertoont een grote overeenkomst bij de moeders. 
Eenn representatief antwoord van een moeder is: 

Beschuit.. Proberen we hem natuurlijk veel te geven en eh... Ja.. Tot dat het een beetje vaster 

werd.. Ja een geraspte appel dat at hij niet dus eh.... 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje: 

WoensdagWoensdag om acht uur wakker geworden met klachten over diarree. Een lepeltje 

kinderparacetamolsiroop,kinderparacetamolsiroop, gezouten crackertjes, melk, thee, appel en chocolademelk. 

Zijj  vertelt hierbij: 

Dee heb dus dan wel ook crackertjes... je hebt dan een mixje he van cracottes, eh dat hij niet ziet 

vann god alweer hetzelfde. 

Naastt het geven van appel weet de moeder ook van een andere methode, namelijk het geven van 
drogee voeding. Vanuit een simpele overweging maakt zij een keuze uit twee mogelijkheden: als 
hett kind het één niet wil, dan geeft zij het andere. Hiernaast vindt de moeder het aanbieden van 
variatiee een belangrijk gegeven bij het aanpassen van de voeding. 

Vrijwell  alle moeders kennen het geven van appel en droge voeding bij diarree. 

vi.. Veel drinken 
Eenn andere moeder waarvan haar zoontje een aantal dagen flinke diarree heeft vertelt: 

Opp zo'n moment grijp je gewoon naar alles wat hij maar wil drinken weet je wel. Het punt van 

drinkenn was voor mij heel belangrijk, dat hij maar dronk want water vond hij niks meer en hij eh... 

ikk dacht oh ji j moet drinken kind ja dan maar weer diarree. 

Dee moeder vindt het handelen om vocht aan te vullen belangrijker dan het stoppen van de 
diarree,, terwijl het een eigenlijk het gevolg van het ander is. Het aanpassen van de voeding is 
meestall  van korte duur: 

Ikk kijk het meestal een week aan, is het dan nog niet over dan laat ik de huisarts even kijken. 

Bijj  diarree letten de moeders er in het algemeen op dat het kind veel drinkt. 
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vii.vii. Bijvoeden 
Eenn moeder die haar kind erg zwak vindt handelt als volgt: 

Ett heb altijd (evenals bij de andere kinderen) pap gegeven lot anderhalf jaar, kinderpap. Mijn 

dochtertjee [van drie jaar] krijgt nog steeds 's morgens pap. Is extra bijvoeden, want ze is een beetje 

slapjes.. Vooral haar benen. Speelt ze een beetje en valt zij zo... Ze heeft zwakke benen. 

Dezee moeder paste op eigen initiatief haar 'normale' voedingsschema aan omdat ze haar 
dochtertjee te zwak vond. De achterliggende overweging voor dit handelen is door het kind 
papp te geven voor het ontbijt doet ze iets extra's zodat het kind sterker wordt. 

Samenvattendd zien we dat de moeders de voeding aanpassen in geval van een 
gezondheidsprobleem,, zoals bijvoorbeeld bij diarree en verkoudheid. 

Veell  te drinken geven en droge dingen te eten geven zijn twee handelingen die moeders 
directt associëren met diarree. Overwegingen hierbij zijn vochtverlies minimaliseren en vocht 
zoveell  mogelijk aanvullen. 

Daarnaastt is er de notie dat melk de slijmvorming kan bevorderen, waardoor 
alternatievee dranken worden aangeboden. Ook hoeft het kind niet te eten als het door een 
gezondheidsprobleemm geen trek heeft. 

Wanneerr een kind slecht eet besteden de moeders extra aandacht aan de vitamines die het 
kindd voor hun idee toch zeker wel binnen moeten krijgen. De keuze valt daardoor op 
vitaminerijkee producten. Bovengenoemd handelen treffen we bij alle groepen moeders aan. 
Alleenn het handelen van de Surinaams-Hindoestaanse moeders is voor wat betreft het optreden 
vann kinderziekten afwijkend omdat zij in deze periode geen vlees eten en het huis extra schoon 
moetenn houden uit geloofsoverwegingen. Voor wat betreft de overwegingen van de moeders 
blijk tt dat zij handelen op basis van kennis en ervaring binnen hun culturele context. Daarnaast 
kann er sprake zijn van een vaag gezondheidsprobleem waarbij de moeder het kind slap vindt, 
waarvoorr een moeder kiest om haar kind bij te voeden. Ook kan er als gevolg van een allergie 
eenn directe aanpassing in de voeding noodzakelijk zijn. 

b)b) Middel geven 

Inn de hieronder uitgewerkte typologie van middelen geef ik de variëteit aan in de middelen die 
doorr de moeders worden gebruikt, nadat zij hun eigen diagnose hebben gesteld. Wat de moeders 
inn hun alledaagse zorg voor de kinderen zoal geven bij een gezondheidsprobleem heb ik 
ingedeeldd in categorieën: Traditioneel middel (i), middel van de drogist (ii) en een eerder 
verstrektt middel van huisarts (iii) . 

i.i. Traditioneel middel 
Onderr deze categorie definieer ik zowel de Nederlandse huismiddeltjes als de Surinaams-
Hindoestaansee en Nederlands-Indische gebruiken. Hieronder vallen ook middelen uit 
Surinaamsee winkel of Indonesische toko, of van een traditioneel genezer. 

Dee traditionele middelen die moeders bij verschillende gezondheidsproblemen gebruiken 
zijnn vaak eenvoudig zelf te maken of te verkrijgen. Het gaat hierbij om honing, geraspte gember 
enn warme melk, 'selassi', koffie, banaan met sinaasappel, zeep, moedermelk met het reeds eerder 
genoemdee 'Hinge*  en zwart zout, honing met Vicks, melk met Vicks of olie. 
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Err zijn Surinaams-Hindoestaanse moeders die hun kinderen bij hoesten of verkoudheid 
eenn traditioneel drankje geven: een mengsel van honing, geraspte gember en warme melk. Dit 
drankjee helpt bij verkoudheid. Dit drankje is overigens goed voor het hele gezin. 

m:: Ja gember met een beetje honing en een beetje melk. Dat moet je dan roeren en opdrinken. 

Datt helpt gewoon, 

o:: Maar je snijdt plakjes van die gember of hoe doe je dat? Of poeder? 

m:: Raspen. 

o:: Oh, raspen. En dat doe je in melk zeg je. 

m:: Honing melk ja want de honing maakt het zoet 

o:: Dat is lekker ja. En dat kook je of eh.. 

m:: Ja en die gember het moet niet teveel zijn heel weinig. Alleen voor de smaak, 

o:: Gember En eh maar verwarm je dat met een beetje koude melk. 

m:: Ja dat moet met koude melk 

o:: Oh dat mag niet warm. Oh waarom niet? 

m:: Nee het moet met koude melk 

o:: Altij d met koude melk, dus je zegt van nou als ze hoesten dan is er de keus uit een 

hoestdrankk of een hoestmiddeltje en je gebruikt zelf de melk met gember en honing 

m:: Ja. 

o:: En dan geef je dat als ze beginnen te hoesten? 

m:: Als het erger wordt. Nou niet erg zo dan hoor ja zo van die grr in de keel zo dan. 

o:: Slijm 

m:: Slijm dat geef ik hem. Dat snijdt alle slijm weg die gember. 

Eenn traditioneel middel om te drinken bij koorts noemt een Nederlands-Indische moeder: 

Eh.... met koorts is het eh... heb je 'selassi' [= zwarte zaadjes die je in een glas met water doet] dat 

zijnn van die kleine dingetjes die... drinken, het is eigenlijk ook wel een beetje Indische toestand. 

Aann de ene kant is de moeder wel een beetje sceptisch, omdat het maar een traditioneel 
middeltjee is, aan de andere kant gebruikt ze het wel, en heeft ze ook het idee dat het helpt. Deze 
moederr maakt een eigen keuze uit de tradities en gebruiken die zij vanuit haar etnische 
achtergrondd kent. 

Obstipatiee verhelpt een Nederlandse moeder op een alledaagse wijze: 

Jaa hij gaat moeilijk af het gaat meestal als hij koffie heeft gehad. Hij drinkt haast een hele mok 

koffiee en dan is het opgelost. Want koffie is volgens mij een laxerend middel en dan gaat hij echt 

naarr de w.c. 

Duss de moeders weten vaak achteraf wat de gewijzigde omstandigheden zijn waarop een 
gezondheidsprobleemm kan worden teruggeleid. Een ander oplossing voor obstipatie die een 
Nederlandsee moeder geeft is: 

o:: Ze had een moeilijke ontlasting. 

m:: Ja. Maar dat had ze al toen ji j hier kwam want ze at een paar dagen moeilijk toen had ik 

mijnn moeder die avond gebeld, en die zegt van: nou dan moet je even een banaantje met 
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eenn beetje sinaasappelsap prakken met liga en wat banaan. 

Haarr argumentatie hiervoor is: 

Wantt banaan stopt, sinaasappel laxeert en dat werkt weer tegen of zoiets, ik weet niet precies. 
Maarr ik heb het een paar dagen geprobeerd enne ik weet niet of het daardoor komt. Maar ze heeft 
err nu geen last meer van. 

Doorr een Surinaams-Hindoestaanse moeder wordt een andere methode van laxeren gegeven: 

Zeepp helpt wel hoor, want dat eh.. houdt het zacht. 

Ikk doe hem gewoon in zijn billen. Een heel klein stukje. Gewoon Zwitsal-zeep, gewoon babyzeep. 
Eenn klein stukje. 
Enn dan helpt het wel, ja en dan wordt het zacht he ... van binnen en dan helpt het wel. 
Dann is hij er gewoon van af. 

Dee moeder geeft als motivering voor haar handelen: 

Jee moet alles proberen he. Want ja hij lijdt eronder. Dus eh hij huilde hij huilde en oh en buikpijn... Hij 
gingg niet liggen en zo ... Dus eh ik moest wat eraan doen. 

Doorr het gedrag van het kind dat zichtbaar pijn had wordt de moeder aangezet om haar 
inventiviteitt te gebruiken om dit probleem op te lossen. Het gebruik van zeep op deze wijze trof 
ikk niet aan bij de Indische en Nederlandse moeders. 

Inn geval van buikkrampjes bij een kind dat borstvoeding krijgt heeft een Surinaams-
Hindoestaansee moeder de volgende traditionele behandeling: 

Enn zodra hij gedronken heeft, dan pers ik gewoon een beetje melk. En dan zet ik die Hinge, en het 
zwartee zout. Want dat is gestampt, dan moetje gewoon in kleine stukjes doen. Klontje is dat. En dan 
moett je een heel klein stukje Hinge er in doen. En dan mengen, gewoon met mijn vinger, helemaal 
gewoonn door die melk mengen. Ja en dan geven. 

Voorr de pijn, voor de buikpijn, voor de baby's is dat vooral. 

Dee Hinge werd gekocht bij een Surinaamse winkel. Later is dit middel door deze moeder 
vervangenn door een middel van de drogist, venkelwater. 

Ikk heb het allemaal gedaan, maar toen het venkelwater gekomen was, dan ging ik proberen met dat 
venkelwater. . 

Eenn traditioneel middel werd op deze wijze verdrongen door een middel van de drogist. 
Weerr een andere moeder vertelt over een mengsel van Vicks en honing: 

m:: Mijn broer zijn zoontje was ook nou ja die was gewoon verkouden 
o:: En wat heeft jouw schoonzusje daar aangedaan, doet ze daar dan nog iets speciaals aan. 
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m:: Nou ze (schoonzus) had ik weet niet eh ik weet niet ze was niet naar de dokter gegaan of 

zo.. De denk gewoon baby Vicks en honing en zo. 

Eenn moeder vertelt over weer een ander middel: 

Alss je keelpijn hebt dan melk met een beetje Vicks erin, is ook heel goed om te drinken. 

Oliee wordt door de Surinaams-Hindoestaanse moeders ook gebruikt om in de oren te druppelen. 
Eenn moeder vertelde dat haar zoontje oorpijn had. In de eerste instantie na een dag besloot zij zelf 
ietss te doen: 

Nouu ik had warme olie gemaakt. Ik had een beetje in het oor gedaan. 

Desondankss bezoekt zij de huisarts om duidelijkheid te krijgen: 

Jaa dus ik wou de reden weten, maar ja de dokter zei alleen het was rood van binnen en verder niks 

feitelijk. . 

Watt de moeder thuis heeft gedaan vertelt zij niet aan de dokter: 

Jaa maar ik heb het niet aan de dokter verteld. Ja ik was bang dat hij wat zou zeggen. Ja maar ik 

hebb ook gehoord, ja ik geloof het niet. Oudere mensen zeggen van als je oorpijn hebt, moet je er 

oliee in zetten. 

Nouu ik had gewoon slaolie gebruikt Ja een beetje warm maken, ja als het een beetje koud is het 

moett koud zijn heb ik het in zijn oor gedaan. Nou ik had gewoon die neusdruppel ding gepakt had 

ikk gewassen en eh er in gestopt. Een druppel in alle twee de oren. 

Zijj  vertelt verder: 

Voorr we daar heen gingen (de dokter) had ik de olie wel ingestopt en toen we daar aankwamen zei 

hijj  van ja ma het is al beter. 

Toenn zei ik van ja ik wil voor de zekerheid weten wat er aan de hand is. Toen zei ik van ik denk 

datt die olie geholpen heeft. Ja ik denk het van wel. 

Dee moeder is na vermindering van de oorklachten van het kind overtuigd van de werking van 
haarr huismiddel. 

Dee hierboven beschreven gevallen tonen een grote diversiteit van in Nederland toegepaste 
huismiddeltjess en traditionele middelen. Sommige middelen zijn gebaseerd op gebruiken zoals 
diee zijn overgeleverd vanuit de etnische achtergrond. Andere huismiddeltjes worden door 
moederss ter plaatse verzonnen in een poging het gezondheidsprobleem bij hun kinderen op te 
lossen.. Hierbij wordt ook de strategie van 'trial-and-error' gebruikt: de moeders proberen de 
effectiviteitt van een bepaalde handeling. Als het bevalt, kunnen ze dit later weer toepassen. Als 
hett niet werkt zoeken ze naar andere oplossingen. De toepassing van zeep inbrengen in de anus 
wanneerr het kind problemen heeft met de stoelgang blijkt uit de interviews een bekend middel 
bijj  de groep Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
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itit  Middel van de drogist 
Naastt de huismiddeltjes en traditionele middelen die in de alledaagse zorg gebruikt worden, 
wordenn middelen bij de drogist of apotheek (zonder recept) aangeschaft. Hieronder vallen 
'overr the counter' medicijnen (homeopathische middelen, medicinale thee, koortsremmende 
middelen,, hoestdranken, vitaminetabletjes etc), en andere zorgmiddelen. 

Dee door de moeders gebruikte homeopathische tabletjes zijn Nysikind tabletjes 
(homeopathischh middel bij verkoudheid voor kinderen). Zo vertelt een moeder: 

Jaa meestal heb ik van die, maar dat is op voor verkoudheid en griep is dat., kleine witte pilletjes 

diee Nysikind. 

Overr wanneer zij dit geeft zegt een moeder 

Hijj  is verkouden, ik ben maar met Nysikind begonnen. 

Dee moeder wil het uitproberen. Zij omschreef Nysikind als: 

Datt is een homeopathisch middeltje en dus minder schadelijk dan gewone medicijnen. 

Haarr kind blijkt hier goed op te reageren. 
Hett gebruik van homeopathische middelen wordt door de moeders gezien als een strategie 

omm 'gewone' medicijnen te ontlopen. Dat het middel als onschuldig wordt gezien bevestigt de 
volgendee moeder waarvan het zoontje homeopathische tabletjes gebruikt: 

Diee kleine V. met die hond samen hadden een half potje pilletjes opgegeten het kan wel geen 

kwaadd hoor want het zijn homeopathische pilletjes het is dat met kruiden dingen allemaal, dus het 

kann geen kwaad daar niet van... Want anders had ik echt hem beetgepakt en gauw naar het 

ziekenhuiss of wat dan ook gegaan. 

Dee reden waarom aan andere moeder een homeopathisch middel aan haar dochter geeft is: 

Hett is meer omdat ze zo vaak ziek is en omdat ik dat voor zowel haar als voor mij lastig vind. Het 

iss gewoon nu wat minder 

Eenn moeder schrijft in haar dagboekje dat zij haar kind een (tijm)hoestdrank geeft wanneer het 
kindd hoest: 

o:o: R. heeft een snotneusje en krijgt een hoestdrankje hoestdrankje voor het hoesten... 

Datt is die hoestdrank ie je in huis had? 

m:: ja 

o:: of ben je nog naar de dokter geweest om een hoestdrank te halen... 

m:: nee tijmsiroop krijg je altijd van de dokter onder de vier jaar... dat is nog het meest 

ongevaarlijke.... dus ik heb... die je ook zelf kan halen zonder doktersrecept... alleen kost hij 

dann zes gulden... en van de dokter krijg je hem voor niks. 

128 8 



66 Handelen 

Dee moeder geeft de volgende overweging waarom zij voor een hoestdrank kiest: 

Jaa en ik hoorde ook slijm, dus dan zit het vast.... en zo'n siroop is best wel verzachtend. 

Wee zien hier dat de moeder zoekt naar het meest ongevaarlijke middel om de hoest te verzachten. 
Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Verkoudheid dat is maar een dag en ik heb dan altijd Bugly kindersiroop 

o:: Bugly dat koop je bij de drogisterij ? 

m:: De drogisterij ja... 

Dee reden waarom deze moeder de hoestdrank geeft is: 

enn als ik twee drie daagjes een lepeltje geef dan heb ik nergens geen last van 

wantt ze is niet echt ziek 

Uitt dit citaat lijk t het erop dat de moeder het oplossen van het gezondheidsprobleem van haar 
kindd op zichzelf betrekt ("heb ik nergens last van"). En passant wordt het gezondheidsprobleem 
genormaliseerd.. Verder vertelt deze moeder nog: 

Nou,, ze was toch best wel aan het snotteren en zo, en ja, ik denk, het duurt nou al een paar dagen, dus 

laatt ik maar gewoon beginnen. De heb het tenslotte niet voor niks gekocht, ja toch? 

Eenn andere moeder vertelt: 

Ja,, en toen begon bij te hoesten. Dus ben ik bij de drogist gegaan, ik zei gewoon ik wil een 

hoestdrank,, voor een kind van ongeveer een jaar. En dat heb ik ook gegeven. 

Dee moeder vraagt hier duidelijk om advies bij de drogist. Bij bepaalde problemen, met name 
verkoudheid,, kopen moeders bij de drogist kamillethee: 

Datt is goed voor als je een beetje last hebt van kou op je longen. 

Bijj  de hierboven beschreven gevallen was er steeds duidelijk wat er aan de hand was. Daarbij 
hoordee een bepaald middel. Dit in tegenstelling tot het middel venkelthee dat voor verschillende 
gezondheidsproblemenn wordt gebruikt. Dit is dus een middel wat door de moeders wordt 
gegevenn als het probleem niet geheel duidelijk is, en dat gebruikt kan worden voor meerdere 
gezondheidsproblemen.. Een Nederlandse moeder vertelt over het gebruik van venkelthee: 

Venkeltheee het enige wat ik in huis heb is als hij wel eens de diarree had of zo... dat was 

venkelthee. . 

Voorr het verhelpen van obstipatie wordt dit middel ook gebruikt; zo schrijft een Surinaams-
Hindoestaansee moeder in haar dagboekje: 

P.P. ging drukken maar het lukte hem niet om zijn behoefte te doen. Venkelthee heeft geholpen. 
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HetHet zijn korrels gewoon in een busje. 

Eenn moeder die ontevreden is over de eetlust van haar dochter: 

Dee had gehoord dat je door zo'n vitamine-C drank, Sinatran met sinaasappel en zo, als je het hun 

geeftt dan krijgen ze wel honger, ze vroeg zelf om eten toen maar nou nou werkt dat ding niet meer 

bijj  haar. 

Ookk hier geeft de moeder aan dat een middel na verloop van tijd niet meer werkt 
Bijj  koorts kunnen de moeders het kind zelf Paracetamol zetpillen, of Kinderparacetamol 

tabletjess geven. Ook kan de moeder een Sinasprü tabletje aan het kind geven. Dit middel wordt 
vaakk ook door de huisarts voorgeschreven. Het is vaak in huis, de moeders geven dit middel bij 
koorts. . 

Hett merendeel van de moeders zegt liever geen medicijnen aan het kind te geven, alleen 
wanneerr het echt noodzakelijk is. Een moeder constateert dat haar kind koorts krijgt na een 
vaccinatie: : 

Naa die prikken had hij negenendertigvijf. Hij had zijn prikken gehad en gelijk daarna had hij griep 

gekregen. . 

Enn toen was hij zo ziek nou en toen hebben we hem echt alleen zijn rompertje aangedaan en steeds alleen 

koudd water op zijn hoofd.. Want ja je bent toch bang dat de koorts ineens... vooral omdat het 

negenendertigvijff  is dan ben je toch bang dat de koorts gaat süjgen. Dus ja flink koel houden. 

[[ 1 
Opp een gegeven moment lopen ze zo te huilen en dan denk ik van nou ja dag daar zijn die dingen [= 

zetpillen]]  voor dan maar geven en toen was het inderdaad op een gegeven moment ging ik rustig zitten 

enn het huilen ging weg. En toen zakte het ietsje 

Dee moeder probeert eerst de koorts te laten zakken door middel van afkoelen. Als het naar het 
oordeell  van de moeder niet voldoende lukt, grijpt zij meteen naar een medicijn. In sommige 
gevallenn wordt het geven van een zetpil bij koorts tot het uiterste uitgesteld, of zoeken de 
moederss naar alternatieven. Een moeder vertelt: 

Alss het zonder medicijnen kan... en via die [traditionele] dingen, het is toch beter vind ik. 

Dee aan koorts gerelateerde bevindingen van handelen tonen dat deze aanwijzing bij vrijwel alle 
moederss koortsverlagend handelen oproept, zowel in situaties waar het gezondheidsprobleem is 
benoemd,, als bij onbekende voorvallen. Het handelen lijk t een patroon te volgen: eerst koorts 
verlagenn door verkoelende maatregelen (nat washandje, in bad), en als het erger wordt: een 
koortsremmendd medicijn. Hierbij dan vaak de overweging dat de moeder dit alleen doet als het 
niett anders kan, omdat zij liever geen medicijnen geeft. 

Eenn opmerkelijk feit doet zich voor bij het benoemen van toegediende geneesmiddelen. Zo 
verteltt een moeder: 

Toenn was hij hartstikke verkouden., en toen heb ik hem eh met Vicks ingesmeerd en heb ik hem een 

Sinasprilletjee gegeven 
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Hett normaliseren lijk t zich hier, mede in het ücht van de door de meeste moeders uitgesproken 
aarzelingg om medicijnen te geven, ook voor te doen bij het aanduiden van de alledaagse 
medicijnen:: door het gebruiken van een verkleinwoord lijk t het gebruik ervan minder ingrijpend: 
"eenn Paracetamolletje", "een Sinasprilletje". 

Eenn moeder vertelt dat zij haar kind verzwakt acht na een periode van ziekte, en daarom 
alss volgt handelt: 

Ikk zeg als ze dan kinderen als ze dan door die, door dat ziek zijn he, ja, dan heb ik zo'n idee van 
datt ze (lachen) hun vitamines aan het afbreken zijn, dus dan voed ik ze bij eigenlijk door middel 
vann dat Drie weken is hij continu verkouden geweest of zo nou dan krijgt hij AD, ijzer weetje 
vann hoe heet het hoe heet het nou, het staat in mijn koelkast in ieder geval dan geef ik dan gewoon 
eenn stoot extra, gewoon omdat ik dan het idee heb van ja hij is dan wel kwijt he, hij kan dan 
gewoonn via normaal wat hij dan eigenlijk al heeft moeten opbouwen, dat idee is misschien een 
idee-fixee van mij hoor, maar ik heb zo'n idee van dat hij dan daardoor, kijk ik voor mezelf heb ik 
altijd,, misschien is dat ook een idee-fixe, van ik voel mezelf veel energieker ook, na zo'n weekje 

Dee moeder geeft hier aan dat zij wel zelf ook enigszins sceptisch tegenover haar handelen staat, 
maarr aan de andere kant toch ook vindt dat het bij haarzelf een gunstige uitwerking heeft. 

Bijj  drogist kopen de moeders de meest alledaagse vrij verkrijgbare symptoombestrijdende 
geneesmiddelenn zoals koortsverlagers en hoestsiroop. Veel moeders gebruiken bij voorkeur 
homeopathischee middelen in plaats van 'echte' medicijnen, omdat ze denken dat ze minder 
schadelijkk zijn. 

HLHL Middel van de huisarts 
Inn de categorie 'middel van de huisarts' versta ik de rest van een eerder voorgeschreven door 
dee huisarts middel dat na gebruik in het medicijnkastje terechtgekomen is, en in sommige 
gevallenn een weg terug vindt in de alledaagse zorg. 

Hett geven van medicijnen die na raadplegen van de huisarts zijn voorgeschreven, 
waarbijj  het gegeven toedieningsadvies conform wordt opgevolgd, werk ik in mijn analyse 
niett nader uit, omdat hier in feite sprake is van opvolgen van professioneel advies, waarbij de 
moederss geen eigen overwegingen hebben. Afwijkingen hieromtrent, zoals het niet opvolgen 
vann adviezen of het niet toedienen van een voorgeschreven medicijn bespreek ik in onder 
non-compliantiee in hoofdstuk 7. 

Verschillendee moeders gebruiken restmedicijnen: 

Neee medicijnen bij mij, bijvoorbeeld zetpillen is het enige wat ik frequent neem. En voor ons 
paracetamol,, dat heb ik gewoon boven in de kast liggen en meer vind je geen medicijnen in dit 
huis.. Ja de hoestdrank die ik van de huisarts gehad heb, dat heb ik wel bewaard omdat ze de 
laatstee tijd veel hoestte, die staat boven op de ijskast en ze weet ook dat ze er niet aan mag komen. 

Eenn moeder geeft bij een geval waterpokken het volgende aan: 

Nouu die (mentholpoeder) had ik nog, ik had het gelukkig eens voor mij zelf van de huisarts gekregen. 
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Hieruitt blijkt dat de moeder rest-medicijnen bewaart, en dat het makkelijk is om ze in huis te 
hebben.. Een andere moeder vertelt: 

Ja,, meestal, ik heb niet zoveel medicijnen voor de kinderen, maar meestal gooi ik ze dan weg na 

tweee maanden als ze beter zijn want dan haal ik nieuwe, en dingen die ik langer moet houden, dan 

moett ik het in de koelkast bewaren, dan staat erop geschreven en die hou je langer. En 

paracetamoll  en zo die, dan zet ik ze gewoon in mijn la. 

Eenn ander voorbeeld van restgebruik schrijft een moeder die in haar dagboekje: 

OmOm half zes heb ik haar weer getemperatuurd. Negenendertig vier, het ging dus al zakken. Ze 

begonbegon een beetje hangerig te worden en klaagde over pijn in haar rechteroor. Ik heb haar toen 

eeneen paracetamol gegeven. 

ZeZe zal wel een oorontsteking hebben, 's Avonds druppelen we haar oor met druppels, die ik nog 

vanvan de vorige ontsteking heb. 

Dee moeder behandelt hier geheel met medicijnen die zij in haar medicijnkastje ter 
beschikkingg heeft. Een andere moeder antwoordde dat zij echter geen oude medicijnen gebruikt 
wegenss de volgende reden: 

Neee dat doen wij niet. Als hij ziek wordt dan wordt hij naar de dokter gebracht, dan krijgt hij die 

medicijnen. . 

Wantt je kan nooit weten he, je kan nooit weten, al zeggen ze., ja tot een jaar is hij geldig, maar eh 

datt gaat niet he. En vooral hij is zo klein. Dat kind, als hij ziek wordt dan... 

Dezee moeder is dus bang om de overgebleven medicijnen na de houdbaarheidsdatum te 
gebruiken. . 

Watt naar voren komt uit de gegevens is dat moeders voor een herhaald probleem, met 
dezelfdee aanwijzingen en interpretatie, vaak het daarbij eerder door de huisarts voorgeschreven 
medicijnn uit het medicijnkastje gebruiken. Zij hebben dan de diagnose en het behandelingsadvies 
vann de huisarts niet meer nodig. Een enkele moeder is hier huiverig voor. 

Zowell  het traditionele middel als het middel van de drogist zijn door de moeders op eigen 
initiatieff  te maken of te verkrijgen. Dit in tegenstelling tot de overgebleven middelen van de 
huisartss die eerder op recept verkregen zijn. 

Combinatiess van handelingen 

Dee bovenbeschreven categorieën van handelen zijn voor de moeders geen discrete eenheden 
diee elkaar uit sluiten. In mijn materiaal trof ik veel verschillende combinaties van middelen 
aan,, waarbij de overwegingen gelijk zijn aan die bij het enkelvoudig handelen zoals 
hierbovenn beschreven. Op basis hiervan heb ik gekozen voor de volgende illustratieve selectie 
vann sequenties met gecombineerd handelen. Ook in het voorbeeldverhaal van dit hoofdstuk 
komenn verschillende soorten handelen gecombineerd voor. 
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Hett handelen van ouders bij een geval van stuip met hoge koorts beschrijft een moeder als 
volgt: : 

Duss wij op ons bed gelegd, uitgekleed, met natte washandjes en uh mijn man die zegt van uh haal 

eenn zetpil, een zetpil en ik de dokter gebeld. 

Dezee verschillende handelingen (afkoelen door nat houden, koortsonderdrukkend medicijn 
geven)) volgen elkaar logisch op om het probleem aan te pakken. De moeder geeft aan dat ze puur 
intuïtieff  handelde en dat haar handelen achteraf het goede bleek te zijn. 

Ja,, het enige wat in me opkwam was afkoelen, hè en uh, ja hij zei dan die zetpil, want ik ben nogal een 

beetjee van oohh. Dus hij zei van ga ji j maar bellen.... 

Enn ja, dat komt ook spontaan op, hè, want we hadden ook zoiets van, nou goh, dat ging goed zeg. 

Zo,, die samenwerking en we gingen niet allebei van oh, ja je weet het nog niet hoe je reageert. 

Moett je ook niet vragen waarom, want... Het is gewoon het eerste wat er in je opkomt, beetje 

paniekerig,, en dan ja. Toevallig ging het dan goed. 

Intuïtiee kan dus bij moeders in belangrijke mate het handelen bepalen. 
Eenn belangrijk punt bij het inwrijven met een mentholhoudend middel is het warm houden 

vann het kind. 

Voorr verkoudheid doe ik zelf thuis eh, met Vicks en warm kleden. Dat is alles. 

Naa het smeren doen de moeders hun kind als vanzelfsprekend in een warm bed of kleden hun 
kindd warm aan waardoor het lichaam warm blijf t en het kind snel geneest. 

Ditt komt ook tot uiting in het volgende citaat: 

Toenn heb ik gewoon flanellen doeken genomen en heb ik haar eerst helemaal ingesmeerd met 

Vickss of Tjing Tjau balsem watje hebt en dan helemaal ingepeperd met nootmuskaat en waar het 

ingesmeerdd was met nootmuskaat en dan in flanellen doeken gewikkeld en dan naar bed toe dat 

werktt ook goed. 

Dee moeder smeert de ingrediënten na elkaar op de huid. De achterliggende overweging hierbij 
iss dat de moeder het lichaam van het kind insmeert met een mengsel en extra aankleedt 
omdatt het goed werkt bij verkoudheid. 

Dee volgende moeder combineert in bed stoppen met het geven van zetpillen: 

m:: En we doen dat bij als ze koorts heeft, doen we echt ehm, washandje moet ze niet in haar 

buurtt hebben iets kouds. Maar eigenlijk bloot aankleden. Ja. En maar zweten. We hebben 

laatstt dat ze koorts heeft gehad, was ook haar hele bed kliedernat. Helemaal nat. Nou dat 

komtt door die zetpillen dan en warm toedekken. En dan is de koorts echt zo over. Ze 

zeggenn van als je zweet, dat is een teken van langzaam verdwijnende koorts. En bij haar is 

datt echt zo. 

o:: Je zegt van nou, ik kleed haar niet dik aan, maar wel onder de dekens. 

m:: Ja ja, flink zweten. Dan zweet ze goed en dan en dan is ze eigenlijk als heel snel weer 

beter. . 
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OmOm de temperatuur van het kind te laten dalen geeft de moeder een zetpil. Daarnaast dekt zij het 
kindd warm toe zodat de temperatuur stijgt, waardoor het kind gaat zweten. Zweten is volgens de 
moederss een teken van een langzaam verdwijnende koorts. 

Eenn moeder vertelt als haar zoon last heeft van jeukende pukkeltjes van waterpokken: 

Eerstt doe ik de olie ja en dan eh gewoon de mentholpoeder erop... Ja want dat helpt wel. 

Voorr deze moeder is het verminderen van jeuk vanzelfsprekend gekoppeld aan het 
gecombineerdd smeren met olie en mentholpoeder. 

Inn een aantal gevallen wordt bij waterpokken door de moeders de mentholpoeder 
afgewisseldd met olie: 

Overdagg deed ik gewoon de olie en 's avonds dan ... want dan vroeg ik aan de kinderen jeukt het 

off  niet als het jeukt als het ging jeuken dan ging ik geen mentholpoeder zetten. 

[[ 1 

Jaa en als het een klein beetje begint te jeuken dan eh zet ik die poeder dat is een beetje koel voor 

diee kinderen bij die waterpokken dan. 

Dee moeder laat de keuze van het op te brengen middel afhangen van de signalen zoals door 
hethet kind aangegeven. 

Weerr een andere moeder smeert bij de bof een mentholhoudend smeersel en blauw: 

m:: Als men bof krijgt zet men Vicks weet je Vicks en blauw... dan nemen ze een zakdoek dan 

wordtt het zo gedaan. Want dan krijgen ze heel groot he, nemen ze gewoon het... niet 

vann die kleine zetten.... van die grote en dan binden ze het... vast hierboven zodat het geen 

lucht t 

o:: hm 

m:: goed warm houden 

o:: en waarom die blauw dan waar het mee vermengd wordt. 

m:: weet ik echt niet Want men gebruikt blauw als men bof oploopt in Suriname. 

Ditt is een traditionele behandeling van de bof, waarbij de eerder beschreven handelingen 
smerenn met Vicks en smeren met blauwsel worden gecombineerd. 

Eenn andere combinatie van handelen is het gebruiken van ijsklontjes op een zere plek 
enn het kind laten slapen: 

m:: Tand door zijn lip, kapot ja, door het speelgoed 

o:: Oh, moest hij gehecht worden? 

m:: Nee, beter, vanzelf, vanzelf beter. 

o:: Oh, dus hij viel daar, en toen heb je hem opgepakt? hoe is dat gegaan? 

m:: Nou, ik ging met hem naar huis, en een beetje ijsklontjes gegeven 

o:: Op zijn lip? 

m:: Ja, helemaal kapot, geopend zo, eigenlijk 

o:: Hmm. en je zegt, nou ijsklontjes erop, en toen? 

m:: En dan slapen he, dan wordt het vanzelf beter. 
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Eenn gecombineerd handelen van de moeders bij een gezondheidsprobleem geeft een voor hen op 
vaakk eenvoudige wijze een gewenst resultaat. 

Inn het handelen bij waterpokken door een Surinaams-Hindoestaanse moeder komt een 
combinatiee van twee verschillende vormen van handeling naar voren: omdat de moeder niet weet 
watt het is, wordt de het westers-professionele netwerk geraadpleegd, waarbij ze een westers 
geneesmiddel,, namelijk mentholpoeder meekrijgt. De diagnose van de huisarts, waterpokken, is 
echterr ook aanleiding voor een traditionele behandeling, die de moeder thuis in combinatie met 
hett geneesmiddel toepast. 

Bijj  ons is het als ze waterpokken hebben en mazelen moet je het huis niet uitgaan... en dan mag je 

ookk geen vlees en zo koken. Ja, mijn moeder die zegt mazelen en waterpokken dat is dat hoort bij 

onss geloof., dat er ik weet het niet... ehm als ze zulke dingen krijgt dan moet je geen vlees en zo 

maken.... dan moetje echt je hele huis., moetje schoon houden en dan gaat het veel eerder over. 

Mett een combinatie van thuis houden, voeding aanpassen en het huis schoonhouden wordt er 
vann uit gegaan dat kinderziektes echt eerder overgaan. 

Zoalss aangegeven is dit een illustratie van de grote verscheidenheid aan combinaties van 
handelingenn die ik in mijn interviews aantrof. De overwegingen betreffen hierbij echter vaak 
eenvoudigwegg een optelsom van de overwegingen zoals beschreven bij de individuele 
handelingen. . 

Indirect ee maatregelen 

Onderr indirecte maatregelen versta ik handelen waarbij niet het kind zelf, maar de omgeving van 
hett kind wordt beïnvloed. Typerende handelingen waarin de moeders de omgeving van het kind 
beïnvloedenn zijn a) het kind thuis houden en b) het huis schoon maken. Hiernaast kunnen 
c)) bepaalde dagelijkse handelingen niet worden uitgevoerd. 

a)a) Thuis houden 

Hett thuishouden van het kind is een belangrijke vorm van handelen wanneer het kind ziek is. De 
moederr gaan er van uit dat het zieker kan worden of blijven wanneer je naar buiten gaat. 

Hett ziek zijn van het kind heeft invloed op de dagelijkse bezigheden van de moeder. Als de 
moederr vindt dat het kind niet echt ziek is gaan de dagelijkse bezigheden van de moeder gewoon 
door.. Bij een groot aantal van de situaties waarin het kind echt ziek is wordt het kind 
thuisgehoudenn en wordt het dagelijks programma van moeder en kind(eren) aangepast. Een 
moederr vertelt wanneer haar zoon koorts heeft: 

m:: En ik denk., zou hij niet te vroeg naar buiten gaan, maar volgens mij doe ik dat niet. 

Ongeveerr dan toch., bijvoorbeeld gisteren zijn we de hele dag binnen geweest. Dus 

eigenlijkk vandaag ... heb ik ook... ik ben vanmorgen gauw even zelf boodschappen gaan 

doen,, toen M. nog thuis was. Dus... ja, hij is vandaag weer niet goed., nu twee dagen weer 

niett en dan wordt hij dus toch ziek. Dus dat is ook niet... want als ik naar buiten was 

gegaann gisteren, had ik gedacht dat het wel daarna was gekomen. 
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o:: Datje toch te vroeg naar buiten bent gegaan. 

m:: Ja., maar., ik ... volgens mij doe ik dat ... ik weet het niet .. ik doe dat volgens mij niet. 

Zodraa hij koorts heeft houdt ik hem echt de dag daarna binnen. Dus ik denk dat hij gewoon 

eenn beetje kwakkelig is. 

Bijj  verkoudheid zegt een moeder: 

niett naar buiten, en week zo, blijf ik maar thuis en dan gaat het over. Maar ik heb een keer 

geprobeerdd toen was het al bijna over en ben ik naar buiten gegaan. Hij bleef toen een maand ziek. 

Moederss experimenteren dus, en passen resultaten van deze experimenten toe in volgende 
situaties.. Dit is te karakteriseren als omgaan met gezondheidsproblemen op basis van een 
autodidactischh leerproces. Toch blijkt verkoudheid over het algemeen geen reden voor de 
moederss om thuis te blijven. Een moeder laat haar verkouden kind gewoon naar zwemles gaan: 

Volgenss mij is het ook gewoon zo als hij eenmaal verkouden is, dan helpt ook binnen blijven niet. 

Koortss is echter een ander verhaal. Dan blijven de moeders meestal muis: 

Hijj  kan nog zo verkouden zijn maar dan ga ik gewoon naar buiten maar als hij koorts heeft dan niet. 

Alss we dan wat moeten dan houdt het op. 

Dee ziekte van het kind is dus van invloed op de dagelijkse gang van zaken. Indien noodzakelijk 
wordtt het programma aangepast. Over de duur van het binnenblijven vertelt een moeder: 

Alss hij koorts heeft dan houd ik hem binnen, en dan de dag daarna ook nog. Ja en meer niet. 

Hett handelen is hier onafhankelijk van de ziekte waar de koorts een symptoom van is. Het 
handelenn is dus niet ziekte-specifiek, maar meer aanwijzing-gericht. 
Inn het geval van kinderziekten maakt het thuishouden onderdeel uit van het hele ritueel 
daaromtrent: : 

Bijj  ons is het als ze waterpokken hebben en mazelen moetje het huis niet uitgaan... 

Ookk dit is onderdeel van een meeromvattend ritueel zoals ik bij 'combinaties van handelingen' 
reedss beschreef. 

Bijnaa alle moeders houden hun kind bij ziekte thuis. De achterliggende overwegingen 
waaromm een moeder haar kind thuis houdt zijn besmetting van anderen of een andere ziekte 
err bovenop kunnen krijgen doordat het kind extra vatbaar is. Koorts is iets waar moeders 
lieverr niet mee naar buiten gaan, tenzij de dokter hen hiertoe overhaalt. 

b)b) Huis schoonmaken 

Hett huis schoonmaken, gerelateerd aan ziekte is iets wat ik bij een aantal moeders aantrof. 
Overr 'hoe' schoon het huis moet zijn hebben de moeders specifieke ideeën: 
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Jaa het is zo... dus bij voorbeeld als we mazelen en of waterpokken ofzo krijgen dan moet heel het 
huiss schoongemaakt worden, heel netjes bijvoorbeeld truien [netjes op stapeltjes] enzo, alles 
netjes.... en eh, geen vlees enzo, geen ei, dat soort dingen niet. 
Ookk niet vis vegetarisch, helemaal vegetarisch een paar dagen. Zodat alles schoon blijft , en ook 
niett eh, teveel vettig koken. 

Alless moet schoon zijn, ja. En iedereen op tijd douchen enzo, dat... alles moet schoon zijn. Niet 
de,, niet heel veel was in... dingen enzo. Dus, heel het huis moet gewoon... 

Eenn moeder vertelt over de redenen van haar handelen: 

Ja,, zo zeggen ze ja... ik weet niet. Ja, kijk onze ouders deden dat, en dat doen wij ook, van hun 
alles,.... als ze zeggen je moet het zo doen gaan we dat doen. 
Hett heeft wel iets met God te maken datje alles netjes houdt, en dat het sneller geneest enzo... 

Alss je het niet doet dan houdt het gewoon weken. 

Dezee moeder geeft de relatie van haar handelen met het geloof aan. Wanneer in deze gezinnen 
kinderziektenn optreden moeten zij het huis schoonhouden. 

Hett schoonmaken van het huis staat in deze traditionele aanpak niet op zichzelf, maar wordt 
gecombineerdd met het niet eten van vlees en vis (zoals onder voeding aanpassen is beschreven), 
enn is daarmee onderdeel van het meeromvattend Surinaams-Hindoestaanse ritueel bij 
kinderziekten. . 

c)c) Dagelijkse handelingen niet uitvoeren 

Hett niet uitvoeren van dagelijkse handelingen betreft hier handelingen die een moeder als 
alternatieff  uitvoert, zoals het kind op de bank te slapen leggen in plaats van in bed, het bad 
overslaann en in plaats daarvan deppen met een washandje. 

Eenn moeder zegt haar kind met koorts niet in het bad te doen. Zij wast het kind dan met 
eenn washandje omdat ze bang is dat hij er bovenop nog meer kouvat: 

Toenn heb ik het bad overgeslagen, want [....] bij koorts sla ik het bad over [ ] bij koorts doe ik 
haarr niet snel in bad 

Eenn overweging waarin een moeder duidelijk aangeeft waarom zij haar kind niet baadt bij koorts 
is: : 

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

Moederss baden hun kind juist niet bij koorts omdat zij bang zijn dat hun kind door het baden 
nogg zieker wordt De overweging hierachter is dat doordat het kind koorts heeft vatbaar is om er 
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ietss bovenop te krijgen. Hierachter schuilt de reden dat het kind door baden ineens te snel afkoelt 
enn daardoor zou kunnen kouvatten. Door het kind te baden met een nat washandje koelt het 
lichaamm niet ineens teveel af. 

Opvallendd is dat het baden van het kind in een verkouden toestand vaak wordt 
gestimuleerdd door de moeders. Dit in tegenstelling tot andere gezondheidsproblemen waar 
moederss vaak toch wat huiverig zijn om het kind te baden. Op de vraag wat de moeder bij koorts 
doett antwoordt zij: 

m:: Niks 

o:: thermometer j e, of voel j e gewoon.. 

m:: nou ik heb zo'n ding wat je op je voorhoofd plakt en dat is niet op de graad nauwkeurig 

natuurlijk,, maar je ziet best wel, zeg maar per half, als hij dan groen, of nee bruin wordt, 

dann is het een halve, en als hij helemaal is dan is hij blauw, nou en als ik dan merk dat hij 

koortss heeft, dan maak ik een bedje voor hem op de bank en dan zet ik een videoband 

op,, en ja een kind kan gewoon best koorts hebben, dat heb ik gewoon ...ja.. 

Zijj  houdt haar kind dan thuis. 

Hett meest voorkomende niet uitvoeren van dagelijkse handelingen trof ik aan bij het verschijnsel 
koortss waar de moeders hun kinderen niet baden, het kind op de bank leggen, en bij voorkeur 
thuishouden. . 

Hett  handelen en de overwegingen daarbij , gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Inn het volgende schema wordt het bovenbeschreven handelen van de moeders per specifiek 
gezondheidsprobleemm schematisch weergegeven, en welke overwegingen zij hierbij laten 
gelden.. Aangegeven is of het handelen uit- dan wel inwendig is, of geen van beide; in het 
laatstee geval betreft het niets doen en indirecte maatregelen. 

Schemaa 6.2 Handelen en overwegingen per  gezondheidsprobleem 

Probleemm 1 Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Overwegingen n 

Verkoudheid d N N 
U U 

Nietss doen Alleenn als het echt erg is. 
Insmerenn of masseren met 
mentholhoudendee smeersels 
(Dampo,, Minyak telon, Vicks, 
Luuf,, Shiling oil, alle al of niet 
gemengdd met olie, 
nootmuskaatt of 'Hinge') 

Hett blokkerende slijm losmaken, vrij 
latenn komen. 
Keuzee en samenstelling afhankelijk 
vann leeftijd. 
Plaats,, tijdstip en duur van opbrengen 
belangrijkk voor werking. 
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Probleem m 

Verkoudheid d 

Hoesten n 

Keelpijn n 

Astma a 

Griep p 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 
U U 

U U 
u u 
u u 

I I 

I I 
I I 
I I 

I I 
u, , 
I I 
I, , 
N N 
u, , 
N N 

N N 

N N 
N N 
N N 

I I 

I I 

I I 

U U 
U U 

I I 

Latenn stomen; eventueel met 
menthol. . 
Extraa veel in het bad. 
Uii  naast het bed. 
All  of niet zelfgemaakte 
zoutoplossingg neussprav. 
Appelsapp of karnemelk in 
plaatss van melk of 
yoghurtdrank. . 
II  extra fruit (vitamine C). 
Vickss met honing 
Nysikindd (homeopathisch) 

Kamillethee. . 
Insmerenn met Vicks en 
Sinasprilletje. . 
Vickss smeren en warm kleden. 

Insmerenn met Vicks of Tjing 
Tjauu balsem + insmeren met 
nootmuskaatt + in flanellen 
doekenn wikkelen + naar bed 
toe. . 
Thuiss houden. 

Niett thuis houden. 
Nietss doen 
Nietss doen. 

Mengsell  van honing, geraspte 
gemberr en koude melk. 
Hoestdrankk geven. Kan 
restmedicijnn zijn. 
Melkk met een beetje Vicks 
erin. . 
Stomenn in de badkamer. 
Stomenn met warm water met 
Vicks. . 
Nysikindd (homeopathisch) 

Overwegingen n 

Dann stoomt het een beetje los. 

Hett kind geeft aan dat het dit wil. 
Dann komt het goed los. 
Dann komt het slijm er uit. 

Extraa slijmvorming tegengaan. 

Ergerr worden voorkomen. 
(geen) ) 
Hett helpt. Het is minder schadelijk 
dann gewone medicijnen. 
Datt is goed voor je. 
Hett kind is erg verkouden. 

Datt is alles. 

Datt werkt goed. 

Dann gaat het over; te vroeg naar 
buitenn het verlengt probleem. 
Binnenn blijven helpt niet. 
Hett gaat vanzelf wel weer weg 
Alleenn als het kind de hele dag door 
hoest. . 
Hett helpt tegen hoest, gember breekt 
slijmm af. 
Stoppenn van de hoest, losmaken van 
slijm,, siroop is verzachtend. 
Hett is heel goed om te drinken. 

Kindd krijgt weer lucht. 
Slijmm komt los, kind krijgt weer 
lucht. . 
(seen) ) 
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Probleemm Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Koorts s 

Overwegingen n 

N N 

U U 

U U 

u u 

Nietss doen. 
Oliee opbrengen. 

jj  Het bij verkoudheid laten doormaken. 
ii  Geeft een lekker gevoel. Hoofdpijn 
ii  vermindert. 

Badenn in lauw water. Doorr afkoelen zakt de koorts. 
Natt washandje op voorhoofd, i Afkoelen. 

Selassii  drinken 
Afkoelen,, als dat niet 
voldoendee helpt zetpil geven. 

(geen) ) 
Koortss remmen, eerst zonder 

jj  medicijnen proberen. 
Paracetamoll  zetpillen, 
Kinderparacetamoll  of 
Sinasprill  geven. 

Koortss remmen. 

Bloott aankleden + warm 
toedekken n 

Doorr zweten verdwijnt de koorts. 
Kindd is snel weer beter. 

Thuiss houden. 1 dag extra. Verderr ziek worden voorkomen. 
Niett baden Weerstandd is minder, verder ziek 

wordenn voorkomen 
Stuip p 

Dee bof 

Paracetamoll  zetpil en koelen 
mett natte washandjes. 

Temperatuurr moet snel naar beneden. 

U U Smerenn met mentholhoudende 
balsemm (Tijgerbalsem). 

Hett helpt tegen de pijn. 

Zevenn keer blauw smeren met 
eenn koperen munt. 

Dann gaat het vanzelf weg. 

UU smeren met combinatie van 
Vickss en blauw. 

Zoo doet men dat in Suriname. 

Waterpokken n !U, , 

U U 

Mentholpoederr opbrengen, 
verderr afwachten 
Inpoederenn met 
mentholpoeder.. Kan 
restmedicijnn zijn. 

U U Smerenn met olie. 

U U Smerenn met 'Ghee-boter'. 
U U Oliee en mentholpoeder. Dit 

kann tegelijk of afwisselend. 

Symptoomm (jeuk) tegengaan, krabben 
voorkomen. . 
Verkoelingg geven, jeuk tegengaan, 
krabbenn voorkomen. 

Jeukk voorkomen als blaasjes 
opengaan. . 
Jeukk tegengaan, krabben voorkomen. 
Datt helpt wel. Afwisseling afhankelijk 
vann aanwijzingen van het kind. 

Mentholpoeder,, zie tekst + 
geenn vlees eten + huis 
schoonhouden. . 

Combinatiee van westerse en 
traditioneell  handelen. 

Kinderziekten n 
algemeenn (m.n. 
mazelen, , 
waterpokken) ) 

Geenn vlees eten + huis 
schoonhouden,, kind 
thuishouden. . 

Dann gaat het sneller over (religie). 
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Probleem m 

Eczeem m 

Blauww oog / 
blauwee plek 
Bultt na vallen / 
stoten n 

Muggenbult t 

Openn wondjes 

Diepee snijwond 
Tandd door de lip 

Blaasjess in de 
mond d 
Oorontsteking g 

O-benen n 

Slechtee stand van 
dee voet 
Algemene e 
slapheid d 
Slechtee eetlust 

Buikkrampjes s 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 
U U 

u u 

u u 

u u 

u u 

u u 
u u 
u u 
u u 

u u 
u u 
u u 
u u 
u, , 
N N 
u u 

I I 
I I 

N N 

u u 

u u 

I I 

I I 

I I 

I I 

Vett smeren + olie in het bad; 
teerzalff  als het erger wordt. 
Vett smeren; wachten met 
toepassenn van door arts 
voorgeschrevenn zalf. 
Warmee rijst met olie erop. 

Vickss erop 

Koudd washandje met ijs op 
hett hoofd + wrijven. 
Wrijvenn met het haar. 
Masseren. . 
Insmerenn met olie. 
Deppenn met azijn. 

Azaron. . 
Insmerenn met olie. 
Zinkzalff  erop. 
Zalff  erop. 
IJsklontjee erop + gaan slapen. 

Latenn sabbelen op nat 
washandje. . 
Warmee olie in het oor 
Eerderr voorgeschreven 
oordruppelss geven. 
Afwachten. . 
Masseren. . 

Masserenn met of zonder olie. 

Bijvoedenn (lang doorgaan met 
papp geven). 
I:: Sinatran (vitamine-C drank) 

Moedermelkk met Hinge en 
zwartt zout. 
Venkelwater. . 

Overwegingen n 

Uitdrogenn voorkomen; erger worden 
tegengaan. . 
Ruwee huid tegengaan; agressieve zalf 
zoo min mogelijk gebruiken. 

Zwellingg tegengaan, de spanning op 
dee bult vermindert. 
Geen n 

Zwellingg tegengaan, misselijk worden 
tegengaan. . 
Zwellingg verminderen. 
Bloedsomloopp stimuleren. 
Dann gaat het sneller over. 
Goedkoop,, stinkt lekker, prikt lekker 
enn het is gauw weg. 
Tegenn de jeuk. 
Dann gaat het sneller over. 
Dann droogt het en trekt het dicht. 
Dann gaat het over. 
Dann wordt het vanzelf beter. 

Datt voelt lekker aan. 

Hett helpt. 
(geen) ) 

Mett de dag was het kind al beter. 
Benenn worden recht. Goede 
uitvoeringg is belangrijk. 
Benenn wordt sterker. 

Hett kind laten aansterken. 

Dann krijgen ze wel honger. Na 
verloopp van tijd werkt dit echter niet 
meer. . 
Hett verlicht de pijn. 

Hett verlicht de pijn. 
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Probleemm Handelen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
NN niet uit- of inwendig 

Overwegingen n 

Diarree e I I 

N N 

Obstipatie e 

Allergiee voor 
specifieke e 
poedermelk k 
Hett boze oog 

Verzwaktt na 
ziekte e 

Ziekk zijn 
(algemeen) ) 

Droogg voedsel, geraspte appel, j Vochtverlies minimaliseren, 
'.'. ontlasting vaster maken. 

Veell  laten drinken Vochtt aanvullen. 
Venkelthee e (geen) ) 
Nietss doen 

Koffiee drinken. 

Anderss wordt het middel erger dan de 
kwaal.. Het gaat vanzelf over. 
Hett is een laxerend middel, de koffie 
"lostt het op". 

Banaantjee met een beetje 
sinaasappelsapp prakken met 
liga. . 

Banaann stopt, sinaasappel laxeert en 
datt werkt weer tegen of zoiets. Moeder 
weett het niet precies maar het 
werkt. . 

Eenn stukje zeep in de billen. I Dat wordt het zacht van binnen. 
Venkelthee. . Ig_eenl l 
Alternatievee poedermelk. Dann geeft het kind niet meer over. 

Badenn in blauw, eventueel met 
citroensapp en/of koper 
(stuiver)) in het bad + 
eventueell  vijf slokjes water 
inslikken. . 

Belemmeringg gezondheid 
weggenomen,, het boze oog 
verdreven,, kinderen worden sneller 
beter.. Koper: dan wordt alles 
verbroken. . 
Zeepp verhindert de werking van 
blauw. . 

Extraa multivitaminen (AD en 
ijzer). . 

Bijvoeden:: vitamines zijn 
'afgebroken'' en moeten weer worden 
'opgebouwd'.. Het werkt ook bij de 
moederr zelf. 

Geenn eten of drinken 
opdringen. . 

Anderss gaan ze overgeven. 

Uitt dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de moeders voor een zelfde 
gezondheidsprobleemm naar eigen inzicht verschillende behandelingen toepassen. Een aantal 
specifiekee opmerkingen: 

Bijj  verkoudheid putten de moeders uit een groot scala aan behandelopties, variërend van 
nietss doen tot insmeren met verschillende middelen, de neus sprayen of appelsap in plaats van 
melkk geven. Belangrijke overweging is steeds het losmaken van slijm. Bij koorts vond ik een 
vergelijkbaree diversiteit aan soms tegenstrijdig handelen. 

Dee kinderziekten, en vooral waterpokken laten enerzijds met name symptoombestrijding 
zien,, en hebben anderzijds bij Surinaams-Hindoestaanse moeders een religieuze behandelwijze. 

Koorts,, wat in erge mate stuip kan veroorzaken hangt voor Surinaams-Hindoestaanse 
moederss samen met boze geesten. De handelwijze is echter steeds gericht op het omlaag brengen 
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vann de koorts, door afkoelen en/of het geven van een koortsverlagend middel. 
Tenslottee valt in dit schema op dat sommige middelen bij uiteenlopende kwalen worden 

toegepast,, zoals venkelthee zowel bij diarree als voor obstipatie wordt toegepast. 
Dee moeders overwegen steeds welk handelen in de gegeven situatie het beste is, en 

kunnen,, als een behandeling niet werkt, een alternatief kiezen. Bij de verschillende vormen van 
handelenn passen verschillende soorten overwegingen. De overwegingen bij het inwendig 
handelenn betreffen vooral het wegnemen van oorzaken. Veel uitwendig handelen is gericht op 
symptoombestrijding;; hierbij willen de moeders primair het ongerief van de kinderen 
verminderenn of wegnemen, of de duur ervan bekorten. Met name bij het handelen zoals het 
ietss op het lichaam dragen of het huis schoonmaken speelt in de overwegingen traditie een 
belangrijkee rol. De moeders gebruiken in hun overwegingen tijdens het bepalen van de te 
volgenn behandeling de kennis zoals die uit verschillende bronnen is of wordt aangereikt. 

Preventie e 

Hett handelen van de moeders met betrekking ter voorkoming van ziekten bij hun kinderen is 
divers.. Deze vormen van handelen zijn deels een gevolg van het voorkómen van herhaling van 
eerderr voorgekomenn gezondheidsproblemen. 

Dee vond bij preventie deels dezelfde vormen van handelen als bij gezondheidsproblemen: a) 
uitwendigg handelen, b) inwendig handelen. Ook laten moeders hun kinderen iets op het lichaam 
dragenn (c). Tenslotte zijn er nog enige andere handelingen waarmee moeders een 
gezondheidsprobleemm proberen te voorkomen: omgevingsfactoren beïnvloeden (d) en een 
gezondee leefstijl toepassen (e). 

a)a) Uitwendig handelen 

Uitwendigg preventief handelen uit zich in i. smeren met honing, ii. Ghing/Hinge in het haar, 
iii .. blauwe stip op de huid, iv. baden in blauw en v. masseren. Tenslotte maken moeders in 
bepaaldee gevallen ook het hoofd nat (vi). 

i.i. Smeren met honing 
Uitt hygiënisch oogpunt wordt door de Surinaams-Hindoestaanse moeders honing gebruikt. 
Honingg wordt door het merendeel van deze groep moeders gebruikt bij de baby's. Een moeder 
vertelt: : 

Bijj  ons Hindoestaanse mensen, en Javaanse mensen gebruiken het ook is gewoon een gewoonte 
vann ons kinderen in het blauw te baden. Maar ook, voordat ze gaan baden wordt hun lichaam 
helemaall  gemasseerd en we maken hun mond met honing schoon, weet je met honing schoon. 

Mett een doekje om de vinger, alles schoonmaken. 

Dee overweging van de moeder is: 

Zoo doen wij het.... ! 
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Ja,, ... wij wassen onze mond dus, honing ook kinderen. Ja, we doen met honing. Maakt een beetje 
lekkerr schoon ook he! Voor kind, baby is het heel goed , honing te gebruiken. Gewoon elke 
ochtendd een beetje honing in een, met een doekje... en alles van binnen schoonmaken, de hele 
mond. . 

Hett met honing schoonmaken van de mond van de baby is een traditioneel Hindoestaans 
gebruik,, wat het merendeel van deze moeders toepast. 

ii.ii.  Ghing/Hinge in het haar 
Ghing,, ook wel Hinge genaamd, wordt zoals eerder beschreven door Surinaams-
Hindoestaansee moeders gebruikt bij verkoudheid en buikkrampjes. Het is een compact 
mengsell  waar je een klein stukje af kunt halen. Dit kun je vermengen met olie tot het zacht 
wordt.. Vervolgens kun je het in het haar plakken en droogt het op. Na verloop van tijd 
verdwijntt het weer uit het haar. 

m:: Ja, zoals ze zeiden, je voor boze oog en zo wat. Ghing voor de kinderen. Ben ik een beetje 
gaann halen, een heel klein beetje. Het ging ook zo stinken. En ze kunnen gaan slapen ook 
uhh dus, ja niet meer gaan dromen, of zo. Naar buiten werkt het ook. Als je ergens vandaan 
komtt of zo. Dus van die persoon. Dan zeggen ze van uh ja dat is ook goed. Dan kunnen er 
geenn geesten of zo bij mij komen of zo, laat maar zeggen. 

o:: Dat, dat Ghing plakte je dan gewoon aan zijn haar? 
m:: aan zijn haar ja. 

Hett middel blijf t vier tot vij f maanden in het haar zitten, ter bescherming van de baby's tegen 
bozee geesten. 

Ui.Ui. Blauwe stip op de huid 
Dee volgende Surinaams-Hindoestaanse moeder vertelt over een blauwe stip op het voorhoofd 
vann haar kind: 

Alss die, toen die ook nog iets kleiner was ging ik altijd een blauwe stipje hier zetten. (Ja). Dat had 
ookk één of andere betekenis die ik niet ken... maar ik vond het gewoon mooi (lacht)! 

Laterr in het gesprek legt de moeder het verband met het boze oog: 

Nee,, maar...ze zeggen van eh... als eh, als ze zeggen van "O, wat heb je een mooie baby enzo..." 
dann kan een baby ziek worden. 

Zijj  noemt dan baden in blauw en het aanbrengen van een blauwe stip als preventief middel tegen 
hett boze oog, echten 

... maar ik geloof het niet zo sterk. 

[[  ] 
Ja,, ik doe het toch (lacht). Ja, gewoon uit, met een traditie ofzo, laat ik maar zeggen! 
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Surinaams-Hindoestaansee moeders geven deze stip ook wel achter het oor, zodat het niet zo 
opvalt. . 

Maarr daarom zei ik vanmorgen wel dat, heb ik gedaan, de meisjes zijn nou op de peuterschool, 

hett zijn tweelingen, en het zijn de enige tweelingen daar op school, en dan komt iedereen, en dan 

krijgenn ze zoveel aandacht, en, m'n man zei, en dan komt iedereen, van ze aanraken, en dan dit en 

dann dat, en dan.. 

Ditt is dus ook ter voorkoming van het boze oog 

iv.iv. Baden in blauw 
Surinaams-Hindoestaansee moeders voegen in het merendeel van de gevallen preventief Reckitt 
blauww aan het badwater van hun kind toe om hen te beschermen tegen het boze oog. Zoals eerder 
beschreven,, kan het 'boze oog' een kind ziek maken. Een moeder vertelt: 

Dee geef maar een voorbeeld, we gaan naar een feestje, en veel mensen zien, kijken naar haar en zo, 

dann zeggen de families meteen al, als je naar huis toe gaat, baadt ze dan in blauw dan gebeurt er 

niks. . 

Wanneerr een moeder na situaties waar meerdere mensen aanwezig zijn eenmaal thuis haar kind 
baadtt in blauw zal het niet ziek worden. Een andere moeder vertelt: 

Ja.... ze vroegen me over het in bad doen, ik zeg van eh... ja, iedere dag blauw erbij en zo, zij: ja. 

Enn ik zag het ook bij mijn familie als zij kleintjes hadden, iedereen deed eh blauw in hun badje. 

Duss ach ja, waarom ik niet? 

Nee,, maar... ze zeggen van eh... als eh, als ze zeggen van "O, wat heb je een mooie baby en zo..." 

dann kan een baby ziek worden, maar als je met eh... blauw in zijn badje goed baadt, dan eh... 

wordtt 'ie niet ziek. 

Opp de vraag of de moeder weet waarom zij dit doet antwoordt zij: 

Ja,, maar ik geloof het niet zo sterk. Maar, ik doe het toch (lacht). Ja, gewoon uit, met een traditie 

off  zo, laat ik maar zeggen! 

Naa de periode waarbij de baby's preventief in blauw worden gebaad, wordt het baden in blauw 
alleenn nog maar gebruikt wanneer het kind is ziek geworden van het boze oog. Dit is reeds eerder 
geïllustreerd. . 

Bijj  het merendeel van de Surinaams-Hindoestaanse moeders is het ritueel van baden in 
blauww nog wel aanwezig, ze doen dat dan bij de pasgeboren kinderen tot zij een aantal maanden 
oudd zijn, maar de moeders weten eigenlijk niet meer waarom zij het doen: 

Ja,, want... ja, kijk van dat ding, van die blauw... ik doe het eigenlijk, maar echt precies de reden 

ervan,, ja dat ken ik. Ja, ze zeggen boze ogen, maar ja, ik geloof niet in boze ogen. En nou moetje 

datt ding in stromend water gooien, waarom dat weet ik ook niet maar ik doe het... 

Vaakk is ook hierbij de sociale druk sterk aanwezig: 
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Maarr als het aan mij lag, was ik niet bij mijn schoonmoeder was of bij mijn moeder, ik zou hem 
gewoonn in dat badje stoppen en eruit halen. Niks blauw water of zo, hoor. 

Badenn in blauw lijk t een belangrijk traditioneel Surinaams-Hindoestaans preventief handelen 
tee zijn ter voorkoming van het boze oog. Als het kind toch ziek is, passen de moeders 
dezelfdee behandeling toe. 

v.. Masseren 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeders masseren hun kinderen als ze klein zijn, meestal tot 
eenjaar. . 

Wijj  masseren onze kinderen he, voordat ze in het bad gaan. 

Jaa we masseren baby's tot een jaar tot ze kunnen lopen he. 

Eenn moeder beschrijft in het volgende citaat uitvoerig hoe zij haar kind voor het in het bad 
doenn masseert: 

o:: En wat masseer je dan... de beentjes? 
m:: Hele lichaam. 
o:: Echt overal, je wrijft hem echt over zijn hele lichaam. 
m:: Ja, hele lichaam, hoofd, alles. Hoofd masseren we om het rond te krijgen. 
o:: Om het rond te krijgen? (Ja). Ja, ja... En zijn er nog bepaalde manieren voor, ik bedoel, ik 

zegg maar wat als je, een andere, zijn er bepaalde richtingen dat je alleen in mag wrijven, of 
zegg je van nou... dat maakt niet uit. 

m:: Nee, alles. We masseren alles. 

Dee overweging van de moeder hiervoor is: 

Waaromm wij masseren., baby's., het is heel goed, en dan, als ze klaar zijn geven we pap, ze slapen 
zoo lekker! Ze hebben er helemaal geen probleem mee als je ze masseert. Ze voelen zich lekkerder. 

enn als je het niet doet he, merk je dat kinderen vaker huilen. 

Verderr vertelt zij dat masseren het lichaam een mooie vorm geeft: 

m:: Ja, het hele lichaam, hoofd, alles. Hoofd masseren we om het rond te krijgen. We beginnen 
eerstt met het gezicht, hier ... mooie vorm geven, de oortjes mooie vorm geven... gezicht 
wrijven.. Voordat je met het hoofd begint moet je dit doen, dan gaat dit een beetje plat 
worden.. En ronddraaien, masseren, wordt het rond. Want het is ook nog een beetje zacht 
he!!  Dan beginnen we bij het lichaam, handen. Pakje zijn handen, masseren wij hem mooi. 
Beginnenn we bij de borst, tot naar beneden brengen masseren we.. 

o:: Dus naar beneden, het is niet zo datje zó mag wrijven. 
m:: Nee, van boven naar beneden brengen. En dan beginnen we, pakken we gelijk de benen. 
o:: Dus je zegt van ik wrijf zó, en daarna... 
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m:: Pakken we de benen. 
o:: Ook van boven naar beneden hè? 
m:: Ja. En heel goed masseren. En dan draaien we op rug. Dan masseren we de rug. We gaan 

bovenn naar beneden, pakken we weer de benen, van achteren kant. 
o:: Dus ook van, alles van boven naar beneden... 
m:: Ja, alles van boven naar beneden. 

Zijj  aan waarom zij denkt dat de genoemde richting en volgorde van het masseren van belang 
zijn: : 

Dee denk dat, het bloed te stimuleren. 

Eenn andere moeder zegt: 

Masserenn gewoon, zijn voetjes, masseren, weetje zo, als hij gaat liggen bij mij ga ik zo masseren. 
Zijnn voetjes zo... maar dat is fijn hoor! 

Maarr zo een kind heeft het ook nodig, hoor. Ik denk het wel. 

Eenn andere moeder zegt over het masseren: 

o:: Daar gebruik je olie voor, of eh? 

m:: Ja wij gebruiken kokosolie, maar... ja de meeste die hier in Nederland zijn gebruiken 
babyolie.. En wij gebruiken nog steeds kokosoüe. Want als mijn schoonmoeder van 
Surinamee komt dan neemt zij mee. 

Culturelee pressie op dit handelen van de moeder vanuit het netwerk blijk t uit onderstaand citaat: 

Jaa en mijn schoonmoeder die let altijd op. Altij d op haar, ze zegt masseer je nog steeds goed? Al 
doee ik het soms niet want dan vergeet ik. Want dat doe ik 's avonds gelijk voordat ze gaat slapen 
evenn masseren gewoon met babyolie. 

Hett masseren brengt volgens de moeders het lichaam zowel in letterlijke als figuurlijke zin in 
eenn goede vorm. Hierbij is een parallel te trekken met de behandeling van O-beentjes: 
massagee maakt de ledematen sterk. 

v/.. Het hoofd nat maken 
Eenn moeder geeft aan dat zij sinds de koortsstuip van haar zoontje de thermometer nu vaker 
gebruikt.. Als hij koorts heeft dan maakt zij zijn hoofd steeds nat, waardoor de baby schrikt en de 
bozee geesten worden afgeweerd. 

Altij dd zijn hoofd natmaken steeds. (Hm). Als je 't, dan schrikt 'ie want ik deed het ook, dan 
schriktt 'ie steeds. Mijn schoonmoeder zei: ja dat hoort zo, zodat geen boze geest er in hem kan 
lopen. . 

Sindss de koortsstuip krijgt haar zoontje extra aandacht van de familie. 
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Ookk zodra hij ziek wordt, moet ik heel goed naar hem kijken en zo, opletten zodat hij niks tekort 
komt,, of dat het f= de temperatuur] hoger wordt, en... Ja, ze (de schoonmoeder) komt altijd, als 
hijj  ziek wordt... nou dan belt ze altijd, of als ik naar haar toe ga en dan vraagt ze altijd naar hem. 

Opp het eerste gezicht lijk t deze preventie-strategie op het eenvoudig voorkomen van hoge koorts, 
doorr attent te zijn op een verhoging van temperatuur. Echter, door de bovennatuurlijke verklaring 
vann de oorzaak van de stuip heeft ook deze preventie een bovennatuurlijke grondslag, wat blijkt 
uitt de extra aandacht van de familie en de specifieke overweging bij het natmaken van het hoofd. 

Hett is opvallend dat alle door mij gevonden vormen van uitwendig preventief handelen werden 
gevondenn bij Surinaams-Hindoestaanse moeders, waarbij het voorkomen van bovennatuurlijke 
invloedenn (het boze oog, boze geesten) het belangrijkste doel is. 

b)b) Inwendig handelen 

Inwendigg preventief handelen is divers en omvat i. het aanpassen van de voeding, ii . het geven 
vann 'goede' voeding, iii . extra vitamine C, iv. multivitarninen, v. homeopathische middelen, 
vi .. AD druppeltjes en fluor tabletjes, vii . koti en hertengewei met melk en viii . neusspray. 

i.i. Aanpassen van de voeding 
Voorbeeldenn hiervan zijn geen gebruik van kleurstoffen, geen suiker en geen priklimonade. 

Voorr wat betreft het gebruik van kleurstoffen, die bij kinderen tot allergische of 
gedragsreactiess kan leiden, blijk t dat niet alle moeders hier even alert op zijn en hier naar 
handelen.. Verschillende moeders zeggen hierover verschillende dingen: 

Neee .... daar let ik nooit op. 

Neee ik pak gewoon wat. Wat de kinderen lekker vinden. 

Nee,, alleen als het... goed moet zijn, ik lees meestal de datum. 

Ja,, kleurstoffen daar probeer ik wel een beetje op te letten. 

Overr het algemeen een snoepje zonder kleurstof het liefste. 

Bovenstaandee opmerkingen van de moeders variëren van bij het inkopen doen helemaal niet 
lettenn op wat er op de verpakking staat, er een beetje op letten tot het actief in de gaten houden of 
err kleurstoffen in de voedingsmiddelen zitten. 

Eenn aantal moeders koppelt het gebruik van kleurstoffen aan het actiever worden van hun 
kinderen.. Zo vertelt een moeden 

Nou,, van die kleurstoffen. Ja, dan heb ik dat ze ook van best veel energie van krijgen. 

Inn een enkel geval wordt aan het gebruik van kleurstoffen ook direct het gebruik van suiker 
aann gekoppeld: 
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'Hyperactief,, dus als ik haar dan teveel kleurstoffen, te veel suiker geef dan krijgt ze nog meer 
energie.' ' 

Eenn andere moeder vertelt: 

Hett enige wat we dan niet gebruiken is echt suiker juist omdat hij zo energiek is... wat minder 
suikerr dat is het enige ook wat ik bij de hoe noem je die winkel... reformzaken koop is fruitdrank 
voorr hem... in plaats van Roosvicee. 

Dee reden waarom een moeder haar kind geen suiker geeft is: 

Jaa dan blijft hij heen en weer rennen. Voor zijn energie dus... snoep krijgt hij ook totaal niet.. V"t kan 
jee vaak ook niet tegenhouden als hij ergens anders is, zo min mogelijk in ieder geval. Dat vind ik ook 
belangrijkk dat al die kinderen dat ze zeggen van doe maar... Bc heb ik mocht vroeger maar alles 
snoepenn wat ik wilde., maar daar heb ik zulke lelijke tanden van gekregen dat wil ik echt ten eerste 
niet...vann eh en ik vind het echt nergens voor nodig., het is allemaal ongezond. Gewoon hij krijgt een 
droogg biscuitje en daar heeft hij ook plezier mee. 

Naastt de hyperactiviteit koppelt deze moeder het gebruik van suiker ook aan het gebit. De 
moederr vindt dat haar kind niets tekort komt wanneer zij minder snoep aanbiedt. 

Eenn andere moeder die duidelijk kan aangeven welk voedingsmiddel bij haar kind 
problemenn oplevert vertelt het volgende: 

Hijj  wil nog wel eens sinas. Maar dat is daar zit prik in he, en dan krijgt hij meteen dat hij weer eh, 
misschienn wil overgeven. Dus hij krijgt het gewoon niet sinas, priklimonade, krijgt hij niet. 

Vann priklimonade moet het kind overgeven; reden om haar kind dit niet meer te geven. 

Moederss kunnen bij hun kinderen vaak feilloos aangeven op welk voedingsmiddel hun kind 
slechtt reageert en dus als reden opvoeren waarom het kind dit bepaalde product niet meer krijgt. 

ii.ii.  Goede voeding geven 
Inn de door de moeders bijgehouden dagboekjes beschrijven zij nauwkeurig wat hun kind zo 
opp een dag te eten kreeg. All e moeders willen hun kinderen zo 'gezond' mogelijk voeden. Dit 
luktt niet altijd: 

Staa ik me daar uit te sloven op een verse prak moet hij het niet. 

Tevenss proberen moeders de weerstand van hun kind op te bouwen door goede voeding. Een 
moederr vertelt hierover: 

Alss ik zeg dat moet je uh opeten dan zegt hij ik moet niet. Zoals groenten, lof, spruiten, sla, verse 
groenten.. Hij moet het opeten want anders wordt hij gauw ziek. 

Doorr het geven van een goede avondmaaltijd met verse groenten probeert de moeder ziekte 
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buitenn de deur te houden. Ook in de traditionele zorg is de relatie tussen voeding en preventie 
aanwezig.. Een Nederlands-Indische moeder vertelt: 

Neee ik heb altijd wel eh... en hij krijgt veel 'kacang hidjau' (=groene erwten) soep van mij. 

Zijj  geeft hiervoor als overweging: 

Ja,, dat is heel gezond daar zit alles in dat is heel gezond van vroeger al dat weten ze eigenlijk van 
Indonesiëë al 'kacang hidjau'. Het smaakt eigenlijk als erwtensoep en hij vindt het lekker dus ik 
benn blij want dat is hartstikke gezond. 

Inn de gevallen waar de kinderen slecht eten gaan de moeders mee in de wensen van wat de 
kinderenn lekker vinden zoals frites en vla. 

Omm toch maar iets binnen te krijgen 

Eigenlijkk willen de moeders steeds 'goede' voeding geven, maar zij brengen hun voornemen 
niett altijd in praktijk. Het goede in de voeding wordt met name gezocht in de vitaminen in de 
gerechten,, waardoor het ziek worden wordt voorkomen. 

Ui.Ui. Extra vitamine C 
Err zijn door de moeders in de interviews naast het eten van voldoende groene groente ook 
anderee manieren voor het verhogen van de weerstand genoemd. Een moeder vertelt over de 
extraa vitamine C tabletten die zij aan haar zoontje van drie geeft het volgende: 

Datt deed ik tot en met de R in de maand. En dan als de R in de maand is dan krijgt hij die tabletjes... 
Enn eh, als hij daar niet meer in is dan krijgt hij ze niet meer. De heb ze vroeger ook gehad dus eh.. Ik 
hebb er ook niks van over gehouden 

Eenn andere moeder geeft aan: 

Inn de wintermaanden dan vitamine C (tabletjes), maar dan als de zon schijnt dan niet hoor! 

Dezee moeder stemt het gebruik af op de weersomstandigheden. De moeders zien vitamine C 
alss aanvulling op de vitaminen die de kinderen via het voedsel binnen krijgen. 

iv.. Multivitaminen 
Kinderenn krijgen gedurende de winter multivitaminen. Zo vertelt een moeder: 

Diee [Otrivin neussprayl heb ik gehaald en ik heb, wat uhm nog meer, oh, vitamines Davitamon, 
hebb ik gehaald. 

Hiermeee geven de moeders verschillende vitamines tegelijk. 

v.. Homeopathische middelen 

Voorr het voorkomen van gezondheidsproblemen zijn er een aantal homeopathische middelen te 
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verkrijgenn bij de apotheek of drogist welke moeders voor hun kinderen kopen. Een moeder 
verteltt hierover: 

Echinaforcee is gewoon een medicijn dat hij nodig heeft voor de weerstand, dat hij niet zo vaak 
verkoudenn wordt en zo weetje wel. 

Dee moeder is hier mee begonnen toen haar zoon in de wintermaanden doorlopend verkouden 
was.. De frequentie van het gezondheidsprobleem is hier de 'trigger' voor preventief handelen. 

Eenn aantal moeders heeft Nysikind tabletjes in huis om verkoudheid te voorkomen 
[Nysikind:: een homeopathisch kindergeneesmiddel verkrijgbaar bij drogist en apotheek ter 
voorkomingg en genezing van griep en verkoudheid]. Een moeder waarvan haar zoontje vaak 
verkoudenn is vertelt: 

Tott en met de R in de maand is dan krijgt hij die tabletjes (Nysikind)... En eh als hij er niet meer 
inn is dan krijgt hij ze niet meer. Het is gewoon een aanvulling op. Want het, schaadt het niet dan, 
baatt het niet dan schaadt het niet. En als hij te veel eet... Dan eh piest hij het toch wel uit. 

Eenn andere moeder geeft bij het gebruik van Nysikind aan: 

Jaa ik heb altijd gehoord van ma als je teveel verkouden gaat worden dus.... het gaat nou een beetje 
afstekenn dan he het stoot dan even een beetje af... in het begin hielp dat maar nu niet meer zo. 

Dee moeder geeft aan dat de werking minder wordt. Een andere moeder zoekt naar extra 
vitaminenn voor haar kind, omdat het vaak ziek is, waarbij verkoudheid vaak overgaat in 
bronchitis.. Zij wil daarom het verkouden worden voorkomen. 

.... maar ik dacht nou misschien wat extra's. En toen was R. naar de drogist gegaan en toen 
kwamenn ze met die Caltrivat. Dus dan niet echt vitamine maar dat is iets homeopathisch wat de 
opnamee van vitamine en ijzer bevordert. 

[[  ] 
Hett is meer omdat ze gewoon vaak ziek is en omdat ik dat zowel voor haar als voor mij gewoon 
lastigg vind 

Dee moeder ziet het homeopathisch middel ter versterking van het geven van vitaminen. De 
moederr heeft het idee datt het helpt: 

[ikk merk dat] dat het gewoon nu wat minder is. 

Bijj  verder vragen naar de overwegingen van de moeder blijkt toch wel enige onzekerheid over de 
werking: : 

Jaa nou ja ik weet niet of het helpt. Ik geloof eigenlijk niet zo in al die extra vitaminen. Normaal 
etenn moet toch voldoende zijn natuurlijk. Maar ja misschien iets extra's ik weet niet. 

Dee moeders gebruiken verschillende homeopathische middelen om gezondheidsproblemen bij 
hunn kinderen te voorkomen. 
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vi.. AD enfluor 
Voorr het voorkomen van verschillende gezondheidsproblemen geven de moeders 
verschillendee middelen, zoals preparaten en voedingssupplementen. Zo geven moeders AD 
druppeltjess ter voorkoming van rachitis en fluor voor een sterker gebit7. Dit is over het 
algemeenn een vanzelfsprekend gebruik en valt voor de moeders onder vitaminen. 

Watt betreft de vitaminen krijgt R. AD druppeltjes en fluor tabletjes, die krijgt hij altijd na het 

eten. . 

Eenn andere moeder schrijft in haar dagboekje: 

EnEn de huisapotheek, hij heeft Echinaforce gekregen, AD druppeltjes (6 druppeltjes) en dat krijgt 

hijhij  drie maal daags in wat water gemengd en een tabletje fluor dat krijgt hij twee maal daags en 

zijnzijn gezondheid is in orde. 

Dee moeder krijgt doordat de gezondheid van haar kind in orde is de bevestiging dat zij het 
goedd doet. Het geven van AD druppeltjes en fluor is bij de moeders een onderdeel van de 
dagelijksee routine. 

vii.vii. Koti en hertengewei met melk 
Omm stuip onder invloed van boze geesten te voorkomen noemde een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr het gebruik van een specifiek traditioneel middel: 

Ohh eh, 'Koti'! Ja dat moest van mijn vader! 

Haarr vader heeft haar uitgelegd dat het ter voorkoming van stuip is. 

Jaa voor één of andere ziekte, stuip of eh.. 

Jaa maar eh.. ik geloof er niet zo in. Nee maar ik heb ze het toch gegeven.. 

Hett is gewoon een poeder, en dat heb ik in een beetje melk eh.. opgelost. 

Inn een vergelijkbaar geval heeft een moeder geen ervaring met stuip maar handelt zij ter 
voorkomingg van stuip in een gezonde situatie op aandringen van haar vader. Ze wil hem niet 
teleurstellen. . 

m:: Omdat mijn vader zo ging aandringen 

m:: Ik geloof er (boze geesten) niet zo in 

o:: dus je hebt het eigenlijk ingenomen min of meer om je vader een plezier te doen. 

m:: Ja, maar mijn man gelooft er wel in. 

Hett netwerk lijk t hier een dwingende rol in het preventieve handelen te spelen. 
Dee Surinaams-Hindoestaanse moeder uit het voorbeeldverhaal later in dit hoofdstuk 

gebruiktt geschraapte hertengewei, wat overeenkomt met het gebruik van Koti, zodat bij het kind 

77 Tegenwoordig adviseert het Consultatiebureau niet meer het gebruik van fluortabletjes, omdat de 
dagelijkss benodigde hoeveelheid fluor aan de tandpasta is toegevoegd. 
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geenn boze geest kan binnentreden en geen stuip kan krijgen. 

viii.viii.  Neusspray 
Naastt het gebruik van neusspray met zoutoplossing bij verkoudheid, zien moeders het geven van 
neussprayy ook als een middel om oorontsteking te voorkomen: 

Jaa die zoutoplossing van Otrivin gebruik ik altijd. Dat is zo'n spray eh die gebruik ik wel heel vaak 
hoor.. Om gewoon een beetje oorontsteking te voorkomen. Dat het allemaal goed los blijft . En ja 
mett slapen natuurlijk ook. Ja dat kan geen kwaad dus eh. 

Hett gebruik van een zoutoplossing spray ziet de moeder als iets wat goed werkt zonder 
nadeligee bijwerkingen. 

Bijj  inwendig preventief handelen blijken moeders vaak dezelfde middelen te gebruiken als 
bijj  het behandelen van de te voorkomen gezondheidsproblemen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bijj  vitamine C en verkoudheid, en het baden in blauw. 

c)c) Iets op het lichaam dragen 

Terr voorkoming van gezondheidsproblemen laten Surinaams-Hindoestaanse moeders hun 
kinderenn verschillende dingen op het lichaam dragen: i. een buideltje met Ghing / Hinge, ii . een 
zogenaamdee Tawis', iii . een teentje knoflook, iv. een speldje met een zwarte kraal, en tenslotte 
v.. een zwart armbandje. 

i.. Buideltje Ghing / Hinge 
Kinderenn kunnen een buideltje met het eerder genoemde 'Hinge' (ook wel 'Ghing' ) bij zich 
dragen.. Een moeder geeft als overweging voor het door het kind bij zich laten dragen van een 
buideltjee met Hinge: 

m:: Ja dat is voor mijn geloof gewoon. Dus onze ouders hebben het gedaan dus eh van hun af 
hebbenn we dat zo geleerd. Mijn moeder die heeft het ook zo gedaan. 

o:: Maar heb je een idee van waarom? 
m:: Nee 
o:: Het boze oog? 
m:: Nee ik denk het niet. Het is gewoon ja, als je ouders dat gedaan hebben, je ouders vertellen 

datt als je de eerste keer een baby krijgt dan moetje zo en zo doen. Dus dan weetje al wat 
jee bij de volgende keer moet ik dat en dat doen. Ja, dat heb ik bij allemaal zo gedaan. Maar 
hett gaat niet over het boze oog of weet ik veel wat. Hinge is voor de geesten ja voor de., ja 
voorr spoken. Maar die Hinge helpt wel voor de geur he. Ja het is een sterke geur. 

Uitt eigen ervaring kon zij vertellen wat er gebeurt als je onbeschermd naar buiten gaat. 

Dee was, nee ik was de eerste keer in verwachting ja en je weet niet wat er 's avonds buiten loopt 
duss toen had ik er één (geest) te pakken gekregen. Toen had ik het aan mijn schoonmoeder en 
mijnn moeder verteld en toen zeiden zij van ga naar een dominee bellen. Toen heb ik er één gebeld 
enn toen heeft de dominee verteld, kijk uit bij jou is er iemand. Bij mij was er iemand en die ging 
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vervelendd doen. 

ii.ii.  'Tawis' 
Dezelfdee moeder geeft aan: 

Enn voor de baby dus heeft hij een Tawis [moslim gebruik, een klein kokertje met een spreuk uit de 
koran]]  gemaakt nou en dat heb ik aangedaan. Toen ik die Tawis aan had was alles goed. 

Bijj  deze moeder komt naar voren zoals bij een aantal andere moeders dat zij handelt zoals haar 
ouderss hebben gehandeld. Door haar eigen ervaring is de achtergrond van haar handelen 
duidelijkk geworden: het dragen van een Tawis' beschermt tegen boze geesten. 

Ui.Ui. Teentje knoflook 
Ookk knoflook biedt bescherming tegen boze geesten: 

m:: Maar toch als ik af en toe eh naar mijn schoonzus ga enzo, en ais ik 's avonds laat naar 
huiss wil komen, dan geven ze me ook een teentje knoflook., (een teentje knoflook!?) tegen 
bozee geesten ha ha! 

o:: O ja? (Ja)- Dus omdat je alleen bent... zou dat nou anders zijn als dat je man erbij was 
geweest?? Had je dan ook dat teentje knoflook gekregen? (ja) Wel ook? 

m:: Ja als ik eh.. als ik de baby bij me had...Dan had ik een teentje knoflook van ze gekregen.. 

Hoewell  in principe alleen door volwassenen gebruikt, werkt knoflook ook indirect ter 
beschermingg van kinderen. 

iv.iv. Speldje met een zwarte kraal 
Ookk een speldje kan een preventieve werking tegen gezondheidsproblemen hebben: 

m:: Ja tot ze ongeveer acht, weet niet, acht maanden denk ik, zeven maanden want ze gingen er 
meerr spelen, en dat vond ik, dat leek me een beetje gevaarlijk, toen heb ik ze, die speldjes 
hebb ik nog steeds liggen, maar ze hadden altijd een ketting aan met zo'n kraaltje zo'n 
zwartee ... kraaltje, nou niet meer. 

o:: Nu niet meer? 
m:: Nee, nu ook niet meer. 
o:: En hoe komt dat, in de zin van, ehm, nou enerzijds zeg je ik vond het een beetje gevaarlijk, 

wantt ze gingen ermee spelen, je weet maar nooit, en aan de andere kant, kun je er dan mee 
stoppen?? In de zin van zijn ze dan niet meer zo gevoelig voor dat boze oog? 

m:: Nee, nee, ja je kan wel stoppen, ja ze zijn misschien nog wel gevoelig voor die, nee hoor, 
maarr eh.. 

o:: Niet meer zo? 
m:: Niet zo erg, baby's, mensen kijken veel naar baby's, als je op straat met baby's loopt dan 

kijktt iedereen naar baby's en dan is eigenlijk.. 

Dee volgende moeder geeft aan hoe dat werkt: 

Ja,, speldje, ketting, dat leek ook zo een set weet je, dat is mooi om te kijken, kijk, ze zeggen van, 
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dann gaat je, als mensen naar kijken dan gaan die ogen meteen naar dat zwarte kraaltje ofzo weet 

enn dan niet op het gezicht van de baby of de baby zelf. 

Opp deze wijze beschermt het speldje tegen het boze oog. 

v.. Zwart armbandje 
Surinaams-Hindoestaansee moeders geven aan dat baby's tot maximaal anderhalf jaar extra 
gevoeligg zijn voor de boze geesten. Daarom draagt een kindje een zwart bandje om zijnn armpje: 

en.... hij heeft een zwarte bandje aan, die is ook goed 

[[  ] 
Ja,, die heeft hij altijd om. 

Ditt armbandje is door priesters gemaakt ter bescherming tegen de boze geesten. Volgens de 
moederr moet je altijd op je hoede büjven voor de boze geesten, want ze kunnen altijd nog 
terugkomen. . 

Dee verschillende voorwerpen die met name de kleinere Surinaams-Hindoestaanse kinderen bij 
zichh dragen zoals hierboven beschreven zijn bedoeld om hen bescherming te bieden tegen boze 
geestenn of het boze oog. 

d)d) Omgevingsfactoren beïnvloeden 

Naastt uitwendig handelen, voeding aanpassen en middelen geven, en dingen op het lichaam 
dragen,, proberen moeders omgevingsfactoren te beïnvloeden ter voorkoming van ziekte. Dit 
uitt zich op de volgende manieren: i. Weg houden bij mogelijke bronnen van besmetting; ii . 
uitt de zon houden; iii . niet zonder jas naar buiten en iv. een schaar onder het matras / kussen. 

i.i. Weg houden bij mogelijke bronnen van besmetting 
Inn veel situaties komt het voor dat een moeder haar kind weg houdt van een ziek ander kind: 

o:: En je hebt hem als je soms eens in je omgeving hoorde, van dat dat heerste heb je hem dan 

thuisgehouden? ? 

m:: Ja. Als ik hoorde van uh toevallig als in mijn man's familie een feest was en eh ik werd ook 

uitgenodigdd want ik heb toch wel contact met ze hoor. En uh wij werden uitgenodigd en 

laatstt hoorde ik uhm nou niet laatst, eenjaar geleden zo iets over rode hond he. 

o:: Ja. 

m:: Nou toen hoorde ik dat een van die kleintjes rode rond had Nou ik ben helemaal niet 

gegaann hoor! (gelach) Ik zeg nee. Ik heb ze gewoon opgebeld. Ik zeg het spijt me maar 

eh.... ik heb gehoord dat hij rode hond heeft dus ik kom niet met W. daar. 

Eenn andere moeder vertelt: 

m:: Nee. Want als ik weet dat één van de kinderen op school waterpokken heeft of mazelen, 

dann stuur ik hem ook niet op school, hoor. 

o:: Mm. 
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m:: Dan hou ik hem liever thuis, ja. 

o:: Ja,ja. 

m:: Ja. Want het is moeilijk voor mij om, om hem dan, ja een week of twee weken lang ziek in 

bedd te houden en dan met je werk erbij. En mijn moeder gaat hem niet aankunnen. Want ze 

iss een oud vrouwtje van vijfenzeventig. Dus. 

Moederss kunnen ervoor kiezen contact met zieke kinderen te vermijden, omdat ze geen 
ziektegevallenn in het gezin willen, bijvoorbeeld omdat ze werken. 

Wanneerr de ziekte van het kind in de besmettelijke fase komt, wordt het kind vaak 
thuisgehouden.. Deze vorm van preventief handelen van de moeders ten opzichte van andere 
kinderenn kan bijvoorbeeld worden bepaald door de crèche. Zo mag een kind met waterpokken 
niett naar de crèche, ter voorkoming van besmetting van andere kinderen. Een moeder vertelt: 

Zee mocht blijven op de crèche, maar ... zodra het (de rode vlekjes) zich zou uitbreiden .. zouden 

zee mij bellen om haar te komen halen. 

Maarr ook kan de moeder zelf beslissen het kind thuis te laten van bijvoorbeeld school. In het 
gevall  van waterpokken vertelt een moeder: 

m:: Ik heb haar een paar dagen thuisgehouden. Ja want ze had meer opgelopen [meer 

waterpokkenn erbij gekregen] tot op haar rug. 

o:: Oh toen was het uitgebreid. Ze was nog niet beter Maar afgezien van dat ze meer 

pukkeltjess op haar rug kreeg was ze vervelend? 

m:: Nee 

o:: Ben je nog met haar naar buiten gegaan, 

m:: Nee ik ben niet geweest. 

Datt de moeder bewust is van besmettingsgevaar geeft zij aan in het volgende: 

Zee gaat wel in het bad maar ze fhet zieke meisje en haar broertje] gebruiken aparte handdoeken. 

Hebb ik voor ze een apart washandje zodat hij het niet kan oplopen. Maar hij toch, heeft het toch opgelopen 

Mett spelen enzo kan je ze niet van elkaar houden. 

Hett kind was verder niet echt ziek; toch hield de moeder haar kind thuis. 
Kinderenn niet in contact met elkaar laten komen als er iets heerst werkt dus twee kanten 

op:: enerzijds besmetting van het eigen kind voorkomen, en anderzijds besmetting van andere 
kinderenn tegengaan. 

li .. Uit de zon houden 
Eenn moeder vertelt in verband met blootstellen aan te veel zon: 

Jaa ik laat hem veel in de schaduw spelen, bij wijze van spreken, automatisch al hoor heb ik 
gewoonn dat is instinct, van mij. 

Dee moeder let hierop omdat: 
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Jaa gewoon omdat hij toen met zijn huid (uitslag kreeg) eigenlijk heel weinig buiten in die zon te 

langg kan, heb ik zoiets van ja, hij.. , natuurlijk speelt hij wel buiten maar ik hou hem bewust 

eigenlijkk al weinig weet je wel, ik hou hem weg uit die zon, weg ik heb die reactie. Eer dat over 

gaatt ik weet niet wat de zon bij hem doet he.... 

Wanneerr hij zoontje in de zon zit krijgt hij huiduitslag, daarom beperkt zij te veel blootstellen 
vann de huid aan de zon. 

i/i .. Niet zonder jas naar buiten 
Moederss vinden het belangrijk dat hun kinderen een jas aan doen omdat ze anders ziek zullen 
worden.. Zo vertelt een moeder: 

o:: Toen we weg wilden, toen we weg wilden gaan, rende N. zonder jas naar buiten de 

vrieskouvrieskou in. 

m:: Het was ijskoud. Echt zo, nou het was daar binnen warm en ze rent zo naar buiten zeg. 

Potverdoriee die is morgen weer ziek. 

o:: Dat gevoel had je wel zo. 

m:: Ja het was echt steenkoud alsof het vroor. Ik denk dat het echt nul of een graden was of zo. 

o:: Jeetje. Ik hoop maar dat ze geen kou heeft gevat. Morgen gaan we voor een week naar de 

ArdennenArdennen en ik heb geen zin in een ziek kind. Ja dat zul je altijd zien. 

Dee moeder vertelt overigens dat de vakantie goed is verlopen en dat haar dochtertje, ondanks 
datt ze haar jas niet aan had getrokken, helemaal niet ziek is geweest. 

iv.. Schaar onder het kussen / matras 
Eenn moeder vertelde over een gebruik om haar kind rustig te laten slapen: 

m:: Kleine baby's, die schrikken vaker hè? (Ja). En dan beginnen ze te huilen, 

[[  ]
o:: Ja. Heeft dat schrikken ook nog te maken met die boze geesten waar je het over had? 

m:: Nee, nee, nee gewoon. 

o:: Dat niet... 

m:: Ja, die hoort erbij, bij ons... 

o:: Ja. Dus je zegt van: dat schrikken dat is weer iets anders... 

m:: Ja, is iets anders. 

[....] ] 

o:: Ja, en dan... schaar onder de kussen leggen. 

[[  1 

m:: Ja, die gebruik ik nog steeds... zodat ze niet kunnen schrikken weetje, en huilen. 

Alss het onder het kussen te gevaarlijk is dan kan de schaar ook onder het matras. 
Eenn andere moeder bouwt hier op voort: 

m;; Misschien heeft iemand geen, eh... die Ghing, dan zetten ze wel die schaar onder die kussen, 

o:: Ja. Waarom die schaar? Wat heeft dat... wat heeft dat... het is scherp... 

m:: 't Is een beetje stalig hè? Een beetje staal is het. 
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o:: Staal, ja. 

m:: Daarom. 

o:: Omdat het van staal is? 

m:: Staal is. 

o:: Kan het ook een mes zijn? Of kan het ook een... 

m:: Ja. Mes. Of een spijker. 

o:: O, dat kan ook? O, ik dacht dat het speciaal... de schaar moest zijn. 

m:: Nee. Het kan ook een eh... mes zijn. Wat staat is hè? (Ja). Ja, en ook een spijker. 

o:: En waarom moet het van staal zijn? 

m:: Ja, dat die... die schrik niet gaat komen hè? Ja, als een baby klein is, dan eh... als je gaat 

latenn slapen, of misschien gaat ze huilen... of ze gaan eh schrikken... Ja, dan is die staal 

goedd voor. 

Dezee moeder geeft aan dat een schaar of een ander metalen voorwerp een alternatief vormt voor 
hethet gebruik van Ghing. Iets van metaal in de buurt zorgt ervoor dat kinderen rustig slapen. 

Hett beïnvloeden van omgevingsfactoren vond ik in eenvoudige vorm bij alledaagse 
gezondheidsproblemenn (isolatie, uit de zon houden, jas aan) als in bovennatuurlijke vorm (iets 
vann metaal bij het slapen). 

e)e) Gezonde leefstijl toepassen 

Moederss passen ter preventie van verschillende gezondheidsproblemen verschillende vormen 
vann een gezonde leefstijl toe: i. Voldoende slapen; ii . veel naar buiten laten gaan; iii . koorts 
latenn doormaken; iv. lichaamsverzorging. 

i.. Voldoende slapen 
Mett betrekking tot slapen vertelde een moeder: 

Jaa en op tijd naar bed gewoon en zorgen dat ze voldoende slapen, dat toch een beetje de 

weerstandd bevordert zeg maar. 

Slapenn is een belangrijk element om een goede weerstand op te bouwen. 

ii .. Veel naar buiten laten gaan 
Volgenss de moeders kan de weerstand verhoogd worden door veel naar buiten te gaan. Een 
moederr geeft hierbij aan dat haar kind veel buiten komt, en dat dat gunstig is voor de weerstand: 

Datt bouwt weerstand op dat wordt er gezegd en mijn vader die pusht me altijd maar ga dan naar 

buitenn ook al regent het... ga dan naar buiten het is goed voor haar 

Hett familienetwerk van de moeder bevordert het veel naar buiten gaan als preventief handelen. 

iii.iii.  Koorts laten doormaken 
Moederss denken de weerstand van hun kinderen te kunnen verhogen door hen de koorts te laten 
doormaken.. Zo vertelt een moeder: 
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Kijkk als hij meestal echt koortsig is dan laat ik hem (de koorts) meestal eerst stijgen want dan laat 
ikk hem het eerst doormaken... en dan pas [paracetamol] geven... 
ff ] 

Jaa je ziet het ook met die ziektes in de tropen zie je het ook van je komt er toch veel sterker uit 
dann datje meteen eh... 

Inn bepaalde gevallen wil de moeder niet alleen maar dat het gezondheidsprobleem overgaat of 
minderr wordt, maar eigenlijk bewust het kind de ziekte te doormaken, waarbij wel duidelijk de 
redenn is om (later) erger te voorkomen. 

iv.. Lichaamsverzorging 
Eenn aantal preventieve maatregelen is gekoppeld aan de alledaagse lichaamsverzorging zoals 
bijvoorbeeldd het kind insmeren na het baden. Het aantal keren dat een kind per dag in het bad of 
onderr de douche gaat varieert binnen mijn onderzoeksgroep van een paar maal per week tot twee 
maall  per dag. Over het algemeen bestaat het baden uit een aantal gebruikelijke handelingen zoals 
hett onder de douche staan of in het bad zitten en het afdrogen van het kind. Toevoegingen 
waaruitt de moeders kunnen kiezen zijn zeep, badschuim of badolie. Dit is afhankelijk van de 
gevoeligheidd van de huid van het kind. Tenslotte kan de moeder het kind na het bad insmeren 
mett olie, crème of talkpoeder voor de huid. Zo vertelt een moeder over haar zoontje: 

m:: Iedere dag in de douche, omdat hij nog in de luiers zit gaat het best wel ruiken hoor! Een 
helee sterke lucht ook al haal je daar oliedoekjes overheen of washandjes ... er moet echt 
flinkk zeep aan te pas komen. 

o:: En wat gebruik je heb je een speciale zeep of een gewone zeep. 
m:: Gewone zeep en babyzeep. Hij reageert goed op de gewone zeep want heel in het begin ... 

kreegg hij nog wel eens schilfertjes weet je, maar dan zijn ze nog zo klein. Deed ik het ook 
niett maar ja die ene keer wel dan kreeg hij gelijk schilfers, baby zeep is toch altijd beter 
zekerr voor de huid als gewone zeep maar hij kan er nu tegen en ik wissel het gewoon af. 

Dee moeder geeft aan dat de gevoeligheid van de huid van haar kind voor het gebruik van 
zeepp afneemt naarmate het ouder wordt. Een andere moeder vertelt dat zij haar kind na het 
badenn met baby zeep helemaal insmeert met olie. 

m:: Ja, ja hij gaat onder de douche 
o:: Was je hem nog met een bepaalde zeep? 
m:: Nou gewoon babyzeep. Zwitsal 
o:: En zijn haren? 
m:: Gewoon met babyzeep, allemaal hetzelfde en dan eh... smeer ik gewoon babyolie erop. 

Veell  moeders gebruiken babyolie voor na het baden als iets vanzelfsprekends. 

Moederss relateren slapen, naar buiten gaan en koorts laten doormaken aan het verhogen van 
weerstandd tegen ziekten. De lichaamsverzorging van moeders is steeds gericht op hygiëne en 
huidverzorging,, met name het voorkomen van een droge huid. 
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Preventiee is zo divers als het handelen zelf. De door mij gepresenteerde citaten geven de 
diversiteitt binnen preventie weer. Bij preventie overwegen moeders bepaalde handelingen wel 
tee doen en andere niet, door bijvoorbeeld wel vitamines te geven en op voeding te letten, 
maarr geen kleurstoffen te geven, suiker en priklimonade omdat deze gezondheidsproblemen 
kunnenn veroorzaken bij het kind. Daarnaast vond ik bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders 
eenn breed scala aan handelen om boze geesten en het boze oog te voorkomen. 

Moederss gebruiken in een aantal gevallen dezelfde vormen van handelen zowel bij de 
behandelingg van een bepaald probleem, als bij het voorkomen ervan. De hierbij gebruikte 
overwegingenn zijn dan ook vaak eensluidend. 

Preventiee en de overwegingen daarbij  gerangschikt naar 
gezondheidsprobleem m 

Inn het volgende schema geef ik de diversiteit aan handelen ter preventie van specifieke 
gezondheidsproblemen,, en de overwegingen van de moeders daarbij, samengevat weer. 

Schemaa 6.3 Preventie en overwegingen per  gezondheidsprobleem 
Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Verkoudheid d 

Kinderziekten n 

Huiduitslag g 

Drogee huid 
Allergische e 
reactie e 
Gedragsprobleme e 
n n 

Lichaamm mooi in 
vormm houden 

Lelijkee tanden 

SlechtSlecht gebit 
Oorontsteking g 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overic 
I I 

O O 
O O 

O O 

u u 
I I 

I I 

I I 
u u 

I I 

I I 
I I 
I I 

Alss de R in de maand is 
Nysikind d 
Niett zonder jas naar buiten 
Kindd thuishouden 

Uitt de zon houden 

Smerenn met babyolie 
Lettenn op kleurstoffen 

Lettenn op kleurstoffen 

Niett teveel suiker 
Masserenn (eventueel met olie) 

Lettenn op suiker 

lettenn op suiker 
Fluorr tabletjes 
Zoutoplossingg neusspray 

Overwegingen n 

Baatt het niet dan schaadt het niet 

Temperatuurverschill  binnen/buiten 
Besmettingg door andere kinderen 
voorkomen n 
Moederr noemt dit handelen 
instinctief.. Het helpt 
Uitdrogenn huid voorkomen 
Niett geven helpt 

Hett bloed wordt gestimuleerd, 
kinderenn voelen zich lekkerder, 
slapenn goed 
Moederr heeft zelf van teveel suiker 
lelijkee tanden gekregen 
Niett geven helpt 
Diee krijgt hij altijd 
Slijmm blijf t los, het kan geen kwaad 
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Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Misselijkheid d 
Hygiëne e 

!!  Boze oog weren 

:: Boze geesten 
weren n 

i i 

Schrikkenn en 
huilenn 's nachts 
voorkomen n 

i i 

Weerstand d 
verhogen n 

Handelenn < Overwegingen 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overig ! 
I I 
O O 

U U 
u u 

u u 
I I 

I I 

D D 
D D 
U U 
D D 

D D 

D D 

U U 

U U 

O O 

0 0 

I I 

I I 

I I 

Geenn priklimonade | Niet geven helpt 
Voldoendee baden of douchen, 
specialee babvzeep gebruiken 
Smerenn met honing 
Blauwee stip achter het oor of op 
hett voorhoofd 
Hett kind baden in blauw 
Kotii  (poeder in melk opgelost) 

Geschraaptt hertengewei, met 
melk k 
Zwartt bandje om de arm 
Eenn buideltje met 'Hinge' 
Hingee in het haar 

Rekeningg houden met gevoelige huid 

Onderdeell  van ritueel 
Traditionelee betekenis 

Hett is gekoppeld aan religie traditie i 
Voorkomenn van stuip 
Onderr druk van familie 
Bozee geest kan niet binnentreden, 
stuipp wordt voorkomen 
Kindd heeft dit altijd om 
Hett is traditie, het is een sterke geur 

Eenn 'Tawis' (kokertje met 
spreuk) ) 
Teentjee knoflook 

Speldd met zwarte kraal 

Hoofdd natmaken, laten 
schrikken n 
Ghingg in het haar met 
knoflookoliee (uit het 
voorbeeldverhaal) ) 
Schaarr (mes, spijker) onder het 
kussen n 
Metalenn voorwerp onder het 
matras s 

Voldoendee slapen 

Kindd moet gezonde voeding 
eten n 
Extraa vitamine C 

Echinaforce e 

Moederr draagt het ter bescherming 
vann kind , 
Voorall  bij baby's. Kraal leidt blik van! 

mensenn af van het kind. Als het kind 
watt ouder wordt kan het gevaarlijk 
zijn. . 
Dann kan de boze geest er niet inlopen, 
datt hoort zo 
Afwerenn boze geest 

Terr vervanging van Ghing - afweren 
bozee geest. 
Alss onder kussen te gevaarlijk is. 
Ietss van metaal zorgt dat de kinderen ; 
rustigg slapen. 
Bevordertt de weerstand 

Anderss wordt het kind ziek. 
Hett is heel gezond, daar zit alles in. 
(zelff  ook niets aan overgehouden) 
Alleenn als de zon schijnt. 
Niett zo vaak verkouden 
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Preventieff  doel / 
tee voorkomen 
probleem m 

Weerstand d 
verhogen n 

Ziekk worden 
anderee kinderen 

Handelen n 
UU uitwendig 
II  inwendig 
DD iets dragen 
OO overig 
I I 

I I 

O O 

O O 
O O 

Nysikind d 

Caltrivat t 

Veell  naar buiten gaan 

Koortss laten doormaken 
Kindd thuis houden 

Overwegingen n 

Alleenn als de R in de maand is, het is 
eenn aanvulling, baat het niet dan 
schaadtt het niet 
Hett stoot de verkoudheid af 
Bevordertt opname van vitamine en 
ijzer r 
Datt bouwt de weerstand op / het is 
goedd voor het kind 
Jee komt er sterker uit 
Contactt vermijden 

O O 

Ziekk worden 
voorkomen n 

;; (algemeen) 

Bewustt apart badlinnen | Afscherming van de bron 
gebruikenn voor de verschillende 
kinderenn in het gezin 
ADD druppeltjes geven Het werkt: de gezondheid is in orde 

Vergelijkbaarr met het behandelen van gezondheidsproblemen, gebruiken moeders ook bij 
preventiee van een specifiek gezondheidsprobleem naar eigen inzicht verschillende vormen van 
behandeling.. In de beschrijving van het interpretatieproces is gebleken dat bij het verklaren van 
verkoudheidd de oorzaak, een slechte weerstand van het kind, op zich ook weer werd verklaard. 
Opp vergelijkbare wijze kunnen maatregelen voor het verhogen van een slechte weerstand als 
preventiee dienen voor het krijgen van allerlei ziekten. Weerstand heeft verschillende aspecten, 
zoalss slapen en goede voeding. Daarnaast geven de moeders ter verhoging van de weerstand 
vitaminess en homeopathische middelen. Ook het naar buiten gaan speelt hier een rol. Tenslotte 
wordtt weerstand verhoogd door het laten doormaken van koorts. 

Omm het intreden van boze geesten te voorkomen gebruiken Surinaams-Hindoestaanse 
moederss verschillende behandelingen, zoals het geven van Koti of hertengewei met melk. Verder 
kunnenn de kinderen een 'Tawis' krijgen, of een ander voorwerp dat zij bij zich dragen. 

Err zijn traditionele Surinaams-Hindoestaanse preventieve handelingen om het boze oog te 
werenn welke ziekte kan veroorzaken. Een moeder kan een blauwe stip achter het oor of op het 
voorhoofdd van het kind aanbrengen. Het kind baden in blauw, zoals gebruikt bij het behandelen 
vann het boze oog, kan ook preventief worden aangewend. 

Steedss overwegen de moeders welk middel in welke situatie het beste preventief werkt. 
Eenn overweging die hierbij kan spelen is: "baat het niet dan schaadt het niet". Het 
preventievee handelen is gericht op weerstand bevorderen enerzijds, en afschermen van de 
bronn van problemen anderzijds. Hierbij putten de moeders uit hun kennis die met name is 
gebaseerdd op eigen ervaring, traditie en religie (zie verder hoofdstuk 7). Een moeder zegt ter 
preventiee van een bepaald probleem instinctief te handelen. 
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Naastt het voorkomen van gezondheidsproblemen trachten moeders ook te voorkomen 
datt een gezondheidsprobleem verergert of overgaat in een ander, ernstiger probleem. De 
scheidslijnn met het eerder beschreven behandelen van gezondheidsproblemen is hier niet 
altijdd even duidelijk te trekken. 

Handelenn in een alledaagse hanteringssequentie 

Veell  van de bevindingen in dit hoofdstuk over handelen zijn terug te vinden in het volgende 
gedeeltee uit een interview met een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Ik werk hierbij ook de 
gesignaleerdee aanwijzingen en interpretaties uit zoals deze in deze hanteringssequentie naar 
vorenn komen. 

Dee moeder is drieëntwintig jaar oud. Zij is in Suriname geboren en weeskind. Zij is op 
achttienn jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een Surinaams-Hindoestaanse man in Nederland. Ze 
heeftt een meisje van driejaar en een zoontje van vijftien maanden. 

Inn het eerste interview komt een stuipaanval bij haar zoontje ter sprake. 

Schemaa 6.4Voorbeeldverhaal handelen 
Eenn thermometer. Want ik moet vaker opnemen bij hem. Omdat 'ie 

lastt heeft. Want... hij heeft een keertje een koortsstuip gekregen, 

vandaarr dat ik hem meet altijd als 'ie koorts heeft, ik moet een 

beetjee goed opletten. 

Ja.. Zou je misschien, je zegt van nou, hij heeft een koortsstuip 

gehadd hè, zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe, de aller, van 

dee allereerste keer bijvoorbeeld dat 'ie dat... 

Datt is zo, gewoon zo gelopen, hij had koorts, ik heb 't nooit 

geweten.... diezelfde dag heb ik, ik had 't nooit geweten. Want hij 

wass suf geworden hè. Hij ging niet spelen, hij ging gewoon een 

beetjee spelen enzo. Maar, ik had nooit gemerkt dat 'ie koorts had. 

Maarr hij voelde wel warm, maar ik had nooit gedacht dat het echt 

zoo hoog was geworden (Ja). Breng hem gewoon naar mijn huisarts, 

wantt die dag was die ook een beetje slijmerig en, verstopte neus, 

keel.. En toen kreeg ik antibiotica en hij had een beetje veel slijm in 

z'nn longen opgelopen. 

Enn toen vroeg m'n huisarts van of ik had gemeten hoe hoog de 

koortss is, toen zei ik: nee. Maar, het bleek dat de koorts heel hoog 

had,, hij had een hele koorts opgelopen. En ik had het niet gemeten. 

(Hmm).. En, toen heb ik hem thuisgebracht, 's middags, want hij 

heeftt hem nog medicijn, alles gegeven. 

Gaa ik 's avonds naar werk, kom ik thuis zie ik ineens een 

ambulancee voor de deur staan. (Oh...) Dus, hij is met spoed weg, 

hijj  moest met spoed weg want hij koorts opgelopen bij veertig 

graden,, en hij was een... dinge, hoe noem je ook... korte adem 

opgelopen,, hij was een beetje wegge, weggeweest. 

Duss eigenlijk was hij buiten westen geraakt? 

ervaringkennis: : 

altijdd koorts meten 

(aanvullendee aanwijzingen 

zoeken) ) 

signaleren:: aanwijzingen 

(aanwijzingenn niet herkend) 

handelen:: verhoging met de 

handd voelen 

raadplegen:: huisarts 

ernstigee aanwijzingen 

handelen:: moeder ziet het aan. 
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o: : 

m: : 

o: : 

o: : 
m: : 

m: : 

o: : 

Ja,, een beetje weggeweest. Was 'ie 

Duss je had, maar dat was dus eigenlijk gebeurd toen je man thuis 

was? ? 

Nee,, hij was er ook niet. Die dag moest 'ie overwerken, maar bij 

m'nn schoonzus is het gebeurd. 

Duss ji j moest werken, en ji j hebt voor oppas gezorgd (Ja), je 

schoonzusjee was hier (Ja, m'n schoonzus)... en die schrok zich 

wezenlooss natuurlijk? 

Ja,, die ging huilen en schreeuwen, want... hij kreeg geen lucht. 

Wantt zij begon te vertellen wat er is gebeurd, hij kreeg geen lucht, 

hijj  wou van alles pakken hè, om een beetje lucht te krijgen, en zijn 

ogenn begonnen te draaien en alles. Is die weggeweest, een paar 

minuten,, zo... (Ja). 

Enn mijn schoonbroer, die heeft een beetje... goeie massage 

gegeven,, is die weer een beetje bijgekomen, begon 'ie te huilen... 

Ikk ben, 

enn toen hebben ze gebeld, de... alarmlijn (Hmmm). En toen zijn ze 

gekomen,, hebben ze gemeten en, en toen ben ik net gekomen ook. 

Hebbenn ze gemeten en toen hebben ze gemeten dat 'ie koorts heeft 

vann veertig graden, had 'ie koorts en hij was met spoed gebracht 

naarr het ziekenhuis (Hmm). Hij was twee dagen daar gebleven. 

Wantt 's avonds was het een beetje hoger opgelopen (Nog hoger)... 

Ja,, en toen was die helemaal nat, die hele laken was nat, ze hadden 

eenn ventilator en alles gezet. (Hmm). 

Maarr mijn, mijn schoonmoeder, en zus... die zei dat hij, het komt 

vakerr voor in Surinaamse mensen, dat... is iets van... hoe noem je 

datt nou? Net of de geest in je is, ingelopen weet je? 

Ja,, boze geesten... 

Ja,, boze geesten. Hadden hem gepakt, zei mijn schoonmoeder. 

Ja,, ja... 

Ja.. Dus mijn schoonmoeder zei, zodra die, ik moet opletten als 'ie 

koortss heeft een beetje natmaken die hoofd. Zodat het niet in zijn 

hoofdd loopt. Want hij, de koorts was in zijn hoofd gelopen. 

Ja,, ja... en dat is de uitleg van je schoonmoeder? 

Ja.. Dat 'ie een beetje voorzichtig moet zijn, altijd uitkijken. Altij d 

zijnn hoofd natmaken steeds. (Hm). Als je 't, dan schrikt 'ie want ik 

deedd het ook, dan schrikt 'ie steeds. Mij n schoonmoeder zei: ja dat 

hoortt zo, zodat geen boze geest er in hem kan lopen, want, het is 

vakerr gebeurd in Suriname, dat het, gaat het meest... in kinderen, 

baby'ss inlopen hè? (Hmm). Stikken ze en dan gaan ze want 

mijnn schoonmoeder was geschrokken, want... j e kan, beetje 

weglopen,, maar je ogen mogen niet draaien. 

Maarr zijn ogen waren helemaal doorgedraaid. 

Ja.. Dus dat was een teken, voor jouw moeder, dat er dus eigenlijk 

eenn boze geest was... 

Bozee geesten, ja. 

meerderee aanwijzingen tegelijk 

uitwendigg handelen: masseren 

raadplegenn professionele 

hulpverleners:: eerste hulp 

culturelee situering / verklaring 

culturelee situering, preventie, 

culturelee ervaring 

doorr netwerk (moeder) plaatsen 

opp basis van aanwijzingen 
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o:: Omdat 'ie met zijn ogen ging draaien. 

m:: Ja, ja. Draaien, en hij ging... in mekaar, inkrimpen enzo steeds... 

o:: En toen vertelde jouw schoonmoeder, die vertelde dat het... 

m:: Een beetje voorzichtig moest zijn met hem... 

o:: ... te maken had, met... de boze geesten (Ja). 

o:: Wat was de uitleg van de kinderartsen? Hebben die nog iets 

uitgelegd? ? 

m:: Dat hij een stuip van koorts had opgelopen. 

o:: Ja. En... 

m:: Ja wij , in Suriname zeggen we -stuip weetje, maar daar heb, 

Surinaamsee mensen bedoelen dan... boze geesten, en hier is het 

gewoonn koorts. Wij zeggen een stuipie weetje het... boze geesten 

inn je, bij, is in je lichaam... gegaan. 

o:: ...ingetreden, ja. En ehm, ja dus voor jou heeft het nog die 

betekeniss erbij van die geesten (Ja) eigenlijk hè, dus je zegt van: de 

artsenn die hadden gelijk, het was een stuip. En, ik let nu wel op, 

mijnn moeder heeft me, schoonmoeder heeft me gewaarschuwd 

(Ja),, dat ik daar op moet letten. (Ja, ja). 

o:: Ehm, hoe kun je er nog meer extra op letten, afgezien van het feit 

datt als 'ie koorts heeft dat je hem met een nat doekje op zijn hoofd 

eh,, doet? 

m:: Meten, en... hij heeft een zwarte bandje aan, die is ook goed en, 

zodraa hij ziek is moet mijn schoonmoeder, je weet... herte- d ie-

watt ze op hun hoofd dragen (Hmmm, gewei)... Ja, moetje altijd in 

jee huis hebben en daar moetje een beetje schrapen, beetje vijlen 

enn nemen... Met melk (Hmm), en dan moetje geven. 

o:: Aan...? Aan de kleine... 

m:: S., ja als die het krijgt. (Hmmm). Dat is ook goed. 

o:: Dus je hebt een gewei, heb je in huis hangen? 

m:: Nee, ik heb het niet,... 

o:: Je hebt het niet? 

m:: ...ik moet gaan kopen, mijn schoonmoeder gaat me een beetje 

raspen,, en gaat die mij geven. 

o:: Die geeft jouw elke keer dan een beetje (Ja), dat ji j hem kan geven, 

off  als je bij haar bent? 

m:: Ja, het is heel goed als je dat geeft aan kinderen. 

o:: Hmm. Je zegt van nou, ehm... ik ben alert (Ja), ik let op als die 

koortss krijgt (Ja) dat ik toch direct een doekje doe. Maar, eh... 

m:: Een paar extra dingen...ja 

o:: ... ter voorkoming, doe ik nog een paar dingetjes extra, dat is dat 

bandjee wat ik hem omdoe... 

m:: Ja, die heeft 'ie altijd om 

[Dee moeder vertelt over twee andere traditionele middelen, die worden gebruikt 

kinderenn te voorkomen: knoflookolie en Ghing in het haar. Daarnaast wordt ook 

hett kind gelegd om schrikken te voorkomen.] 

o:: Nee... Dus, ehm.... je vertelt over die koortsstuip hè, we hadden het 

bovennatuurlijkee verklaring 

medisch-westersee uitleg van 

professionelee hulpverlener 

bovennatuurlijkee uitleg vanuit 

culturelee achtergrond 

actieff  signaleren, preventief 

inwendigg handelen, preventief 

traditioneell  middel geven 

omm het schrikken van kleine 

eenn schaar onder het kussen van 

onderscheidenn van 
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verschillendee oorzaken op basis 

vann signaleren 

vergelijkingg handelen met 

traditionelee situatie 

overr zijn ziek zijn (Ja), eh... En toen zei ik van nou hè, eh koorts 

gescheidenn of komt dat met die verkoudheid samen, en toen zei je 

vann nou, toen die keer had 'ie echt alleen maar koorts. En dat 

begonn overdag en dat is 's avonds op een gegeven moment zo hoog 

opgelopenn (opgelopen, ja)... en toen hebben we hem naar het 

ziekenhuiss moeten brengen (Ja). De verklaring van de huisarts, van 

dee kinderarts, dat was een koortsstuip. Voor ons óók, een 

koortsstuipp (Ja), alleen eh (Voor ons is het...), met die extra 

betekeniss van eh die eh... de boze geesten... 

m:: Voor ons is het een extra betekenis, 

o:: ...die, in wilden treden eigenlijk (Ja, ja). 

o:: Ehm, hebben julli e toen 'ie terugkwam uit het ziekenhuis, hebben 

julli ee toen nog iets gedaan, omdat julli e eigenlijk niet wisten of die 

geestt bij hem was of niet? 

m:: Nee, maar in Suriname doen ze het wel, hoor. Want het gaat ook in 

grotee mensen lichamen en ze, doen ze het wel, maar... hier kan je 

hett niet doen (Ja). Daar heb je echt van die... die echt, van die 

bosnegerss die... hele... medicijnmannen, die gebruiken echt van die 

raree dinges (Ja). Maar hier kan je het niet doen. Hier heb je niet 

vann medicijnmannen en, daar heb je 't wel, indianen en (ja)... ook 

Hindoestaansee die heel erge medicijnen gebruiken, zelf 

medicijnen,, kruiden laten ze maken, 

o:: Ja. Heeft de priester nog iets, is die toen nog geweest? 

m:: Jawel, want hij was jarig... hij is jarig geweest, heb ik een lezing 

gehouden.. In plaats van feestje gegeven heb ik toen een lezing 

gehouden.. Een week daarop, was die jarig. 

o:: Ah ja (Ja). Dus, en hoe oud was die toen dat gebeurde? 

m:: Hij was pas En nadat het, nadat het, een jaar. 

o:: Ja, dus hij was bijna eenjaar... 

m:: Bijna een jaar. (En daarna heb je...) Bijna een jaar, een week nog, 

wass hij jarig..., ja. 

o:: Ja, dus je hebt eigenlijk direct de priester laten komen (Ja), nadat 

'iee dus uit het ziekenhuis terugkwam? 

m:: Ja, een week. Laten komen en een lezing gehouden. 

[tenslottee geeft de moeder aan dat de kosten voor het priesterbezoek niet vaststaan. Er wordt gegeven wat men wil 

geven.. Voor een lezing ontvangt de priester tussen de ƒ 25 ,- en ƒ 35,-. De priester is in het algemeen een vast 

iemandd uit de eigen kring.] 

raadplegen:: traditioneel genezer 

raadplegen:: traditioneel genezer 

Voorr deze moeder valt de behandeling van de koortsstuip uiteen in twee delen: een medisch-
westersee behandeling voor de natuurlijke oorzaken van de ziekte, waarbij het professionele 
netwerkk wordt aangesproken, en een traditionele behandeling voor de bovennatuurlijke 
oorzakenn ervan. In de medisch-westerse behandeling werd de koorts behandeld door de 
kinderartss in het ziekenhuis. Hoewel de moeder zetpillen voor de koorts in huis had heeft zij 
dezee niet gebruikt, omdat zij in de eerste instantie de koorts onderschat had. 

Dee traditionele behandeling was gericht tegen de ingetreden boze geesten. Zij 
behandeldee deze zelf op traditionele wijze. De moeder gaf het mengsel zonder medeweten 
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vann de behandelend arts in het ziekenhuis aan haar kind. 

Conclusie e 

Inn het bovenstaande is een breed scala van handelen in beeld gebracht, zowel voor het 
behandelenn van gezondheidsproblemen, als ter voorkoming daarvan. In de overwegingen van 
moederss bij dit handelen trof ik een grote variatie aan. Op basis van deze bevindingen 
concludeerr ik het volgende. 

Binnenn het handelen is geen vaste opeenvolging aan te treffen in de verschillende soorten van 
handelenn zoals die door mij zijn beschreven. Per geval hangt het af van de situatie, de 
ervaringg van de moeder en de aanwezige middelen, welke handelingen worden doorlopen. 

Dee moeders handelen in de beschreven gevallen over het algemeen genomen uit eigen initiatief. 
Eenn belangrijke overweging voor het al of niet starten van behandelingen is steeds de ernst van 
dee aanwijzingen. Hun overwegingen met betrekking tot het waarom van het handelen zijn 
gebaseerdd op kennis, waarvan ik de bronnen in het volgende hoofdstuk omschrijf, beredenerend 
("ikk heb het idee dat") en ervaring. In het laatste geval zien we dat moeders op basis van ervaring 
inn navolgende gevallen handelingen kunnen herhalen omdat zij het gewenste effect opleveren. 
Eenn overweging voor het kiezen van een bepaalde behandeling is het gemak waarmee een 
bepaaldee behandeling is toe te passen, bijvoorbeeld een ui onder het bed in plaats van een 
zoutoplossingg maken of een middel bij de drogist op de hoek halen in plaats van een ver bezoek 
aann de huisarts. 

Hiernaastt komt het voor dat moeders handelen "omdat het moet"; dit wil zeggen dat zij niet 
beredeneerdd handelen in zin van op basis van kennis maar op basis van druk vanuit het culturele 
netwerk.. Daarnaast kunnen zij bij bepaalde herkenbare symptomen ook handelen op basis van 
eenn bij een bepaalde groep behorende culturele vanzelfsprekendheid. Opvallend hierbij is dat de 
moederr wel alle informatie met betrekking tot de uitvoering van het handelen kent, maar dat zij 
niett precies weet waarom zij dit nu doet. 

Inn mijn analyse heb ik aandacht besteed aan de overwegingen over de werking van het eigen 
alledaagsee handelen van de moeders bij de beschreven gezondheidsproblemen. De moeders 
gevenn veel overwegingen in de trant van "dan gaat het (sneller) over", "dat helpt gewoon". De 
moederss hanteren hierbij geen medische overwegingen over de feitelijke werking. Dit komt met 
namee ook veel voor bij de traditionele, religieuze handelingen. 

Verkoudheidd levert over het algemeen bij het interpreteren weinig problemen op. Het verloop van 
verkoudheidd in de hanteringssequentie geeft echter een grote diversiteit in handelen thuis. De 
moederss stellen zelf vast wat het is en besluiten een passend geneesmiddel te kopen bij apotheek 
off  drogist of iets te gebruiken wat reeds in huis aanwezig is. Alle moeders blijken eerst te 
proberenn het gezondheidsprobleem thuis op te lossen, al dan niet met behulp van een traditioneel 
middell  of een middel van de drogist 

Hiernaastt is er veel sprake van symptoombestrijding. Pijn verlichten, koorts laten zakken, veel 
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latenn drinken. Deels komt dit ook omdat de moeders niet veel anders kunnen doen. 
Moederss zien koorts vaak als een gezondheidsprobleem op zich, dat zij belangrijk vinden om 
ditt in ieder geval aan te pakken, met name met het oog op mogelijke gevolgen in de vorm van 
koortss stuip. 

Binnenn mijn onderzoeksgroep blijkt dat de moeders terughoudend zijn met medicijnen. 
Hierbijj  sluit aan dat zij het belangrijk vinden aan te geven dat bepaalde vormen van handelen 
geenn kwaad kunnen. Dit kwam ik onder meer tegen bij het smeren met verschillende 
middelen,, en ook veelvuldig bij uitspraken van moeders over het gebruik van 
homeopathischee middelen voor hun kinderen. Hierin pas ook wanneer een moeder spreekt over 
hethet geven van een "Paracetamolletje" of "Sinasprilletje" bij koorts. 

Bijj  middelen van de drogist doet het er voor de moeder meestal niet toe waardoor dit middel 
(medisch)) zal helpen. Het is er voor gekocht en het werkt. Een enkele moeder geeft wel aan te 
wetenn hoe een middel werkt. 

All ee groepen moeders maakten gebruik van een traditionele middel(en). De mate van gebruik 
kwamm voor de Nederlandse en Nederlands-Indische moeders overeen. Het gebruik van de meeste 
traditionelee middelen trof ik aan bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
Voorr wat betreft een groot deel van de overwegingen van de Surinaams-Hindoestaanse moeders 
blijk tt dat zij handelen op basis van kennis en ervaring binnen hun culturele context. 

Binnenn de drie onderzoeksgroepen heb ik ook enige uitwisseling van traditioneel alledaags 
handelenn aangetroffen. Hierbij ging het met name om het overnemen van Nederlandse 
traditionelee huismiddeltjes door Surinaams-Hindoestaanse en Nederlands-Indische moeders. 
Andersom,, passen Nederlandse moeders bijvoorbeeld massage toe. 

Combinatiess van handelen bij een gezondheidsprobleem geeft voor moeders op eenvoudige wijze 
eenn gewenst resultaat. De overwegingen betreffen hierbij vaak een optelsom van de 
overwegingenn zoals beschreven bij de individuele handelingen. 

Bijj  preventieve activiteiten trof ik relatief weinig overwegingen over de werking ervan aan. 
Dee belangrijkste overweging was hier steeds dat als men niet zo handelt, er problemen bij het 
kindd op zullen treden. 

Opvallendd is dat ik het gebruik van homeopathische middelen voor gezondheidsproblemen en 
preventiee bij kinderen bij een meerderheid van de Nederlandse moeders aantrof en in mindere 
matee bij de Nederlands-Indische moeders. De Surinaams-Hindoestaanse moeders maakten 
helemaall  geen gebruik van homeopathische middelen voor hun kinderen. Hierbij zij opgemerkt 
datdat alle moeders het bestaan van deze middelen kenden. 

Hett letten op kleurstoffen en suiker in verband met hyperactiviteit is vooral iets wat leeft bij de 
Nederlandsee moeders; ik trof het in mindere mate bij de Nederlands-Indische moeders aan en bij 
dee Surinaams-Hindoestaanse moeders in het geheel niet. 

Alless overziend zou kunnen worden geconcludeerd dat de moeders uitwendig behandelen 
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voornamelijkk toepassen als symptoombestrijding, terwijl inwendig behandelen meest is gericht 
opp het bestrijden van het gezondheidsprobleem. Bij preventie zien we beide vormen van 
behandelenn optreden, aangevuld met iets op het lichaam dragen en nog wat andere maatregelen. 

Inn mijn onderzoek ben ik uitgegaan van twee systemen, het leken en professionele systeem. Elk 
vann deze systemen hebben een eigen bereik, een eigen behandelingsgebied. De moeders hebben 
middelenn thuis of kopen wat vrij verkrijgbaar is, de arts schrijft geneesmiddelen voor. Echter, een n 
duidelijkee afbakening van de reguliere en alledaagse zorg blijkt niet altijd te geven. Er is veel 
'grensverkeer'' tussen beiden. Enerzijds propageren professionele hulpverleners vaak het geven 
vann een huismiddeltje. Anderzijds dokteren moeders ook vaak zelf en geven dan geneesmiddelen 
diee van een eerder geval over zijn gebleven. Hiermee beslissen de moeders dus in feite zelf over 
hett toedienen van niet vrij verkrijgbare medicijnen. 
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