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77 Bronnen 

Hoofdstukk 7 

Bronnen n 

Inn de vorige drie hoofdstukken is het signaleren, interpreteren en handelen van moeders bij 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen in beeld gebracht. Hierbij heb ik tevens aangegeven 
welkee overwegingen zij hierbij laten gelden, en op welke wijze de moeders hierbij hun kennis 
gebruiken.. Moeders kunnen deze kennis met betrekking tot het omgaan met 
gezondheidsproblemenn op verschillende momenten en uit verschillende bronnen verkrijgen. 

Allereerstt werk ik in dit hoofdstuk uit welke bronnen de moeders raadplegen op het 
momentt dat een gezondheidsprobleem bij hun kind optreedt en hun kennis om daarmee om te 
gaann tekortschiet. Het raadplegen zie ik daarmee als onderdeel van de hanteringssequentie, 
alss een vorm van handelen die moeders in elke fase van de hanteringssequentie kunnen 
toepassen,, als ondersteuningg bij signaleren, interpreteren of handelen. 

Vervolgenss ga ik in dit hoofdstuk in op de wijze waarop de moeders de kennis opdoen 
diee zij later in hanteringssequenties kunnen gebruiken. Deze overdracht van kennis uit 
verschillendee bronnen is niet gekoppeld aan toepassing in een specifieke hanteringssequentie. 

Tenslottee beschrijf ik in dit hoofdstuk de eigenwijsheid van de moeders, ofwel: de 
overwegingenn van de moeders om in hanteringssequenties of bij preventie de uit 
verschillendee bronnen bij raadplegen verkregen informatie of eerder opgedane kennis in een 
hanteringssequentiee niet toe te passen. 

Raadplegen n 

Wanneerr de moeder in een concrete hanteringssequentie geen idee heeft wat haar kind heeft of 
alss de ernst van een gezondheidsprobleem toeneemt kunnen moeders besluiten naar buiten te 
tredenn en hulp van anderen in te roepen omdat zij hun kennis als onvoldoende ervaren. Dit kan 
zijnn bij het signaleren ("Kij k ji j eens?'), interpreteren ("Wat denk ji j dat het is?') of handelen 
("Watt zou ji j doen?'). Zij kunnen hierbij a) iemand raadplegen uit hun lekennetwerk, b) een 
professionelee hulpverlener om hulp vragen of c) de media bekijken. Hierbij heb ik steeds gezocht 
naarr de overwegingen van de moeders om bij een alledaags gezondheidsprobleem deze 
verschillendee bronnen te raadplegen. 

a)a) Lekennetwerk 

Eenn belangrijke schakel bij het raadplegen in geval van ziekte bij een kind is het 
lekennetwerkk van de moeder. In de data heb ik voor de moeders een aantal verschillende 
bronnenn van kennis gevonden. Deze bronnen zijn i. familie, ii . buren, iii . vrienden en 
kennissen,, iv. collega's en v. traditionele genezers. 

/'.. Familie 
Bijj  weinig verontrustende en bekende aanwijzingen varen de moeders meestal eerst op hun 
eigenn ingevingen. 
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Dee zou het er natuurlijk wel met mijn moeder [over hebben] als R. niet kon slapen door het 

hoesten,, of 's nachts wakker worden van het hoesten, want dan denk ik, hoest hij pas goed, 

dann zou ik het zeker met haar over hebben., nou mam, weet je wel, hij hoest erg, zal ik nou naar 

dee dokter gaan, of zal ik zelf even druppeltjes halen, maar dat heeft hij nog nooit gehad, alleen 

flinkk kuchen. 

Hieruitt spreekt echter ook een vanzelfsprekende rol van de moeder van de moeder als 
informatiebron,, maar ook wait-and-see om de moeder te raadplegen, het netwerk raadplegen 
bijj  de beslissing om naar de huisarts te gaan. 

Onderr familie vallen naast de moeder van de moeder de vader, schoonouders, broers, 
zusterss en schoonfamilie, maar ook de echtgenoot. 

Alss de intensiteit van aanwijzingen voor de moeder niet genoeg om ze op te merken, 
kann een aanwijzingen het eerst door iemand vanuit het netwerk van de moeder worden 
opgemerkt.. De hierboven geciteerde moeder zegt over het signaleren van de aanwijzingen 
voorr 'het boze oog' bij haar oudere kind: 

Maarr meestal let ik kan ik er niet meer op letten want dan zegt mijn schoonmoeder weetje. Of als 

zijj  bij je is, of iemand anders bij je is en die ziet het. Dan zegt ze. 

Ongevraagdd wijst iemand uit de directe omgeving de moeder op aanwijzingen, eerder dan zij 
zelff  kan opmerken. Daarnaast geeft de moeder aan dat zij deze aanwijzingen voor een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem moeilijk kan herkennen. 

Aanwijzingenn kunnen door het netwerk als belangrijk worden aangemerkt, maar door 
dee moeder niet als zodanig worden gezien: 

Maarr dat zeggen ze allemaal wel een beetje. Goh kind wat zie je weer wit. Als mijn vader haar nu 

zouu zien dan zegt hij goh wat zie je toch weer wit. Dat zeggen mijn ouders steeds en mijn oma, en 

daarr word ik niet goed van. Want net of ze nooit buiten komt of gezond is, weet je wel. 

Eenn ander voorbeeld van aanwijzingen die niet door de moeder van het kind worden 
opgemerkt,, maar waar de moeder door haar moeder attent gemaakt wordt op de 
verschijnselenn is: 

Enn nu draagt zij gewone schoenen, en ik probeer gewoon haar voeten, wij masseren onze kinderen 

he,, voordat ze in bad gaan, toen ze klein was En ik masseer nog haar benen enzo, zodat het toch 

eenn beetje goed gaat, dat haar been een beetje sterk wordt. Maar mijn schoonmoeder schreeuwt 

mijj  als het een beetje achteruit gaat. Maar ze heeft een beetje zwakke benen. Dus zij let ook veel 

op. . 

Dee omgeving van moeder en kind blijkt uiterst opmerkzaam en wijst de moeder op door hen 
waargenomenn aanwijzingen. Het is echter de moeder die besluit al dan niet iets met deze 
aanwijzingenn te doen. 

Eenn verklaring van de oorzaak of advies voor een behandeling is van familie veelal snel 
bijj  de hand. De moeder van de moeders bleek in het overgrote deel van de interviews het 
eerstee te raadplegen aanspreekpunt. Zo vertelt een moeder over het advies van haar moeder: 
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o:: Ze had een moeilijke ontlasting? 

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

toenn had ik mijn moeder die avond gebeld, en die zegt van: nou dan moet je even een 

banaantjee met een beetje sinaasappelsap prakken met liga, wat banaan. Want banaan stopt, 

sinaasappell  laxeert en dat werkt weer tegen of zoiets , ik weet niet precies. Maar ik heb het 

eenn paar dagen geprobeerd enne ik weet niet of het daardoor geholpen heeft, maar het is 

over. . 

Inn haar dagboekje schrijft een andere moeder, waarvan haar moeder al overleden is: 

JaJa soms krijg je zoveel adviezen dat je hoofd tolt zolang het nog niet heel erg was heb ik hem 

alleenalleen een halve sinaspril gegeven daar sliep hij een paar uur heerlijk op. 

P.s.P.s. Mijn moeder zei altijd slapen is het beste medicijn. 

Ondankss alle andere adviezen volgde deze moeder de oude raad van haar moeder op. Ze geeft 
daarbijj  Sinaspril om het kind de slaap te laten vatten. 

Vann familie krijg je advies op het moment dat het nodig is, ook als professionele 
hulpverlenerss niet direct bereikbaar zijn. Daarom wordt vaak in eerste instantie bij 
gezondheidsproblemenn familie geraadpleegd. Als de verkregen adviezen niet bevredigend 
zijn,, kan een moeder besluiten anderen te raadplegen. 

Eenn moeder geeft vooruitlopend op gezondheidsproblemen aan hoe zij denkt te zullen 
handelenn bij een gezondheidsprobleem, wetende dat haar eigen moeder in het buitenland 
woont: : 

Kinderziektenn heb ik nog niet meegemaakt, maar als het gebeurt, dan vraag ik m'n 
schoonmoeder.... die zal het weten. 

Wanneerr de directe familie nog in Suriname zit is het kostbaar om even een moeder te bellen 
voorr een advies bij ziekte. Daarom wordt de hulp ingeroepen van de schoonmoeder. 

Err is ook een geval waar de echtgenoot in Suriname zit. Als een van de kinderen ziek 
wordtt kan de moeder niet met haar man overleggen wat te doen. 

o:: Je zegt ik ben toen naar de dokter gegaan en heb zetpillen gekregen voor.... 

m:: De koorts 

o:: Voor de koorts. Je bent met hem over straat gegaan met de koorts. 

m:: Ja 

o:: Was je man er toen op dat moment. 

m:: Ehm nee hij was er niet, hij was in Suriname. 

Eenn aardig voorbeeld van de nauwe band van een moeder met haar ouders is dat van een 
Nederlands-Indischee moeder, waarvan haar zoontje van twee jaar ziek is. Hij geeft over en 
heeftt verhoging. De moeder belt altijd haar ouders en vertelt: 

.... dat was het eerste wat mijn moeder zei: zorg wel dat hij blijf t drinken, want ik dacht op een 

gegevenn moment, ja ik denk: komt het even uit, ik denk nou ja laat maar even. Hij zal er wel geen 

zinn in hebben. Maar mijn moeder die zei dan toen van: want ja die bellen dan om de tien minuten, 
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vann hoe het gaat. En dan is het: zullen we komen. Maar ik weet gewoon dat hij dan heel druk 
wordtt als zij komen. En dat werkt ook niet bevorderlijk. 

Ja,, zij heeft het vroeger ook goed gedaan, dus waarom zou ik dan niet uh... En bovendien zegt ze 
datt niet op een manier van: je moet of je dit. Maar ze zegt gewoon, je zou.... 

Dee moeder interpreteert de aanwijzingen en handelt op basis van aanwezige kennis verkregen 
uitt haar lekennetwerk. De volgende moeder krijgt hierbij veel advies van haar schoonmoeder, 
waarbijj  een alledaagse uitleg over optredende verschijnselen wordt gegeven: 

Jaa ik heb altijd gehoord van Ma [=schoonmoeder] als je teveel verkouden gaat worden dus.... het 
gaatt nou een beetje afsteken, dan he, dan stoot nou even een beetje af.... in het begin hielp dat 
altijdd tegen de verkoudheid, en nou hoest hij ook erg veel 

jaja omdat het eh, ze zegt dat is homeopathisch, en dat is ook voor de verkoudheid en griep en zo. 

Dee kennis over een bepaalde behandeling, een bepaald middel kan door de familie worden 
aangedragen: : 

m:: Ja buikpijn, ja alleen diarree, 
o:: en hoe kwam je op dat Norit-tablet? 
m:: van mijn tante: die had het in huis ook en die zei van geef dat maar en het heeft 

geholpenn .... Eigenlijk ben ik niet erachter gekomen hoe ze diaree eh had. Ja nou heb ik ook 
Norit-tabletjes s 

Dee moeder wordt op het idee gebracht doordat een familielid de kennis en het middel voor de 
behandelingg van het probleem in huis heeft. 

Doorr een opmerkzaamheid van familie worden moeders in sommige gevallen in meer of 
minderee mate dwingend aangezet tot handelen. 

Jaa want meestal, af en toe vergeet ik het, en dan eh komt hij bij een persoon te zitten waar hij 
graagg bij wil zitten, en dan eh ja en ja dan ruiken ze hem, en dan zeggen ze "heb je dat kind nu 
ingesmeerdd of niet?" Ja met die verkoudheid dan komt het los en zo en dan gaat het gauw over. 

Familiee kan een moeder zo aan een behandeling herinneren, waardoor zij tot het gevraagde 
handelenn overgaan. De overweging die wordt gegeven voor een bepaalde behandeling is voor 
dee moeder overtuigend genoeg. De moeders normaliseren hun handelen door aan te geven dat 
watt er gesuggereerd wordt goed is. De omgeving van de moeders is een bron van directe 
socialee druk of geeft vooronderstelde indirecte vanzelfsprekendheid binnen de groep weer. 

Bijj  het boze oog handelen moeders enerzijds op basis van kennis en beredeneerd, 
anderzijdss omdat iedereen haar kind in blauw baadt, dus onberedeneerd. Zo vertellen moeders: 

Enn dan zegt mijn moeder "doe hem in blauw water" en daar heeft hij best wel baat bij. 

Jaa ze vroegen mij over het in bad doen, ik zeg van eh... ja, iedere dag blauw erbij enzo, ik zei ja. 
Enn ik zag het ook bij mijn familie als zij kleintjes hadden, iedereen deed eh blauw in hun badje. 
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Duss ach ja waarom ik niet? 

Ja,, eigenlijk eh .. toen vond ik van eh... Ja, nou, hij was ook al een beetje groot geworden... ja nou doe 

ikk het niet meer hoor. Ja, eigenlijk eh... wanneer blauw in het water is dan vond ik dat wel., smerig 

ofzo,, maar omdat iedereen het doet, deed ik het maar ook! 

Enerzijdss kan de omgeving stimuleren traditioneel te handelen maar anderzijds wanneer de 
omgevingg er geen waarde aan hecht verwacht zij van de moeder ook geen traditioneel handelen. 

m:: Weet je mijn schoonouders geloven dat niet he... 

o:: Oh die geloven er niet in? 

m:: Nee, dus eh... wij doen ook niet. 

Eenn moeder kan eveneens zelf besluiten traditioneel te handelen zonder te weten waarom. Zo 
verteltt zij: 

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

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

Dee moeder heeft hier geen verdere overweging achter het handelen. 
Dee overwegingen om het kind te baden in blauw zijn beredeneerd op basis van kennis, 

off  niet beredeneerd. Dat laatste wil zeggen dat culturele druk of culturele 
vanzelfsprekendheidd een belangrijke rol speelt. Opvallend is dat voor deze vorm van 
handelenn de druk van het netwerk groot is. De moeder stelt schoonmoeder of moeder of 
anderee familieleden graag tevreden. Daarnaast speelt ook de culturele vanzelfsprekendheid 
eenn rol. Moeders baden hun kinderen in blauw omdat hun omgeving dit ook doet. Iedere 
Surinaams-Hindoestaansee moeder ziet wat er met een door het boze oog getroffen kind aan de 
handd is. Dus wil je het goed doen dan moetje als moeder je kind baden in blauw hierdoor kan 
jee kind snel weer beter worden. 

Opvallendd is dat de partners van de moeders de gezondheidsproblemen vaak aan hen 
overlaten: : 

m:: Hij laat het aan mij over. Hij weet niks van kinderen (lacht). Ik moet soms zelf achter hem 

rennen n 

o:: komeet dan, eet dan! (lacht) 

Dee man blijkt vaak onvoldoende kennis van zaken te hebben en houdt zich verder niet zo 
bezigg met de gezondheidsproblemen. In veel gevallen treedt hij pas naar voren als het 
gezondheidsprobleemm ernstiger wordt. Een moeder vertelt: 

Ja,, want M die heeft, die is ten eerste voor zijn werk best wel 's avonds wel eens weg, hij traint 

tweee avonden in de week en hij dart een avond in de week, dus ben ik best wel vaak met hem 

[=haarr kind] natuurlijk zelf samen. Dus ik heb ook wel een beetje afgeleerd om dan steeds te 

bellenn naar hem, hij kan er ook verder weinig aan doen. 

Dee moeder geeft aan bij problemen haar man niet te raadplegen maar zelf te handelen. 
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Hett familienetwerk is over het algemeen voor moeders snel en makkelijk toegankelijk. De 
moederr van de moeders speelt hier vaak en belangrijke rol. 

Sommigee gezondheidsproblemen beginnen voor de moeder met een ongevraagd signaal 
uitt haar omgeving, waarbij zij door het lekennetwerk gewezen wordt op een (beginnend) 
gezondheidsprobleem.. Familie kan de moeder verder behulpzaam zijn bij het interpreteren en 
handelen.. In sommige gevallen is hierbij sprake van sociale druk. Moeders voeren dan 
handelingenn uit omdat dit vanuit het netwerk van hen wordt verwacht. 

Echtgenotenn houden zich veelal niet met alledaagse gezondheidsproblemen bezig. 

ii.ii.  Buren 
Mett de buren is over het algemeen weinig contact. Men is vaak ontevreden over de 
huisvesting.. Dit kan betrekking hebben op de woning, overlast van de buren of de mensen die 
inn de wijk wonen, waar men nauwelijks of geen contact mee heeft. 

Zoo vertelt een moeder, die heel graag wil verhuizen, over haar buren: 

m:: Nou het is echt een gekkenhuis hier. Vooral eh, hiernaast. Maar ja nu gaat het ietsje beter, 

wantt ... mijn man had ruzie met ze gehad. Nou niet echt ruzie, maar hij heeft gezegd dat 

zijj  te veel lawaai maken enzo. 's Avonds als we slapen komen ze met zijn allen op de trap 

enn dan huilen kinderen en dan praten ze zo hard... Ik vind het gewoon erg. 

o:: dus je kunt eigenlijk niet goed slapen daardoor. 

m:: Niet goed slapen nee en de kinderen ook niet. 

Dee rol die het netwerk speelt bij het handelen van de moeders kan soms ongevraagd zijn. Zo 
kunnenn moeders van buren ongevraagd advies krijgen. Zo schrijft een moeder in haar 
dagboekje: : 

T.T. is gevallen in de tuin op zijn hoofd. Er kwam een bult zo groot als een ei, volgens de 

buurvrouwbuurvrouw [die alles had zien gebeuren van boven] moest ik er boter opsmeren. De zwelling was 

heelheel snel weer weg. 

Dee moeder voegt hier aan toe: 

Jaa dat hielp als een trein, weer wat geleerd. 

Eenn buurvrouw voorzag de moeder van direct toepasbare kennis, die resulteerde in een voor 
dee moeder geheel nieuwe en effectieve behandeling. Moeders raadplegen bij 
gezondheidsproblemenn van hun kinderen in het algemeen slechts weinig de buren. 

iii .. Vrienden en kennissen 
Dee vrienden- en kennissenkring van de moeders is over het algemeen klein - niet meer dan 
driee of vier goede vriendinnen, die ze onregelmatig zien. De beslommeringen van alledag met 
dee kinderen zoals de maaltijden, slaaptijden, het naar school brengen en weer halen, het 
badenn en het huishouden (de boodschappen doen, het huis schoonhouden en opruimen) 
nemenn het grootste deel van de dagen in beslag, zodat er weinig tijd overblijft voor bezoekjes 
aann vriendinnen. 

Eenn moeder die een slechte relatie heeft met haar moeder geeft aan dat zij meestal een 
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paarr goede vriendinnen met wat oudere kinderen raadpleegt. 

m:: De ga gewoon van mijn gevoel uit wat mijn gevoel zegt dat doe ik en als ik denk ik kan het 

niett maken dan ja dan vraag ik iemand die wat meer ervaring heeft als ik en dan kijk ik hoe 

off  wat. 

o:: En wie is die iemand dan meestal... 

m:: Nou bijvoorbeeld mijn vriendin die heeft er twee, eentje van drie maanden en eentje van 

zes., , 

o:: Dat is die vriendin ook waarom je eigenlijk naar Den Haag gekomen bent.. 

m:: Ja,., bijna zes die is nog vijf bijna zes en dan vraag ik het daaraan en dan heb ik nog een 

vriendinn die heeft eentje van twee net zoals haar en eentje van vijf wordt hij geloof ik en 

diee hebben al wat meer ervaring als ik. 

o:: En daar overleg je zo'n beetje mee wat denk je dat ik moet doen... 

m:: Precies ik vraag ze aan alle twee en als het een beetje overeenkomt dan probeer ik het... 

o:: Dan doe je het ook. 

m:: Ja. 

o:: Ja en heb je nou ondanks ja je ziet je moeder nu niet zo erg veel meer... Heb je soms toch 

nogg wel eens datje iets eh.. vraagt, 

m:: Raad vraagt... nee. 

Dezee moeder heeft op deze wijze haar eigen strategie ontwikkeld bij het raadplegen van haar 
lekennetwerk.. Zij maakt graag gebruik van vriendinnen die al meer ervaring met 
ziekteproblemenn bij kinderen hebben. 

Overr de invloed van kennissen zegt een andere moeder: 

m:: Stel je voor al je familie is in Suriname en je hebt geen contact met andere mensen. Je ziet 

hett waar je dan ook gaat jaloezie.. Mensen willen niet met je opschieten... Dan kan je 

nergenss terecht. En van Hollandse dingen kun je ook niet zoveel weten. 

o:: Nee. 

m:: Dus dan kan je ook nergens naar toe. 

o:: Je zegt van je moeder is eigenlijk heel belangrijk op dat gebied. 

Zijj  heeft nog de goede contacten 

m:: En van haar heb ik dus heel veel geleerd zij gaat ook naar families en bij haar komen ook 

kennissenn en zo Dan praten ze onder elkaar, mijn dochter heeft een zoon gehad en dit en dat. 

Dann praten ze gewoon en dan zegt die van ja je moet zo en zo doen. Heb ik ook gedaan Probeert 

hett lukt het wel Als het niet lukt dan doe je zo en zo weer. Dus zo doende heb ik dus veel van 

mijnn moeder geleerd en haar kennissen en dan vragen ze ook van hoe gaat het met je leven hoe is 

hett met je kind. En als ik zeg mijn kind heeft dit en dat gedaan, gehad en wordt niet beter Dan 

zeggenn ze oh, doe zo en zo. Probeer het misschien lukt het. Helpt wel. 

o:: Maar dat zijn wel de dingetjes die toch een beetje in de sfeer van het boze oog zijn. 

m:: Ja 

o:: ja 

m:: Ja en met geesten en zo. 

Eenn andere moeder vergelijkt de gezondheid van haar kind met de omgeving: 
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ehh ja ik vind, dat hij voor zijn twee en een half, is zijn gezondheid best wel goed hoor, want ik 

hoorr ook wel eens andere verhalen. 

Doorr afwezigheid van directe familie kan een verschuiving optreden naar het raadplegen 
vriendinnenn of kennissen. 

iv.. Collega 's 
Err zijn moeders die door een deeltijdbaan in contact komen met collega's op het werk. Zij 
werkenn voor twee of drie dagen in de week bijvoorbeeld als bejaardenhulp, administratief 
medewerksterr of kapster of hebben een schoonmaakbaan 's avonds. Een moeder vertelt over 
dee adviezen die haar collega's op het werk gaven bij het ziek zijn van haar zoontje: 

Jaa dat is altijd.... al die moeders die eh... Ik zit ook in een hele grote omgeving van eh .. allemaal 

mijnn leeftijd... 

Allemaall  ook eigenlijk net begonnen , met kinderen weetje wel... allemaal zelf nog van die kleine 

kinderen.. Dat is wel leuk ze weten er allemaal wel wat ... 

Eenn moeder werkt, bij de oppas werd haar kind ziek. Het kreeg hoge koorts en moest 
overgeven.. Toen de moeder hierover op haar werk met de oppas had gebeld, kreeg zij direct 
allerleii  adviezen van de collega's. 

m:: Ja dat is echt zo'n geiten wollen sokken type die dat tegen mij zei... dat is een meisje dat 

bijj  mij op de zaak werkt dat is echt zo'n alternatieve dame en die heeft twee kinderen... 

o:: En die hoorde van hij heeft koorts en toen zei ze van kompressen met citroen 

m:: Ja 

o:: De andere vond dat weer belachelijk. 

m:: Japreciesja (lacht) dan krijgje van die tegenstrijdige verhalen... 

o:: Jij was dus aan het werken ze (de oppas) belde jou en je vond het toch allemaal heel 

vervelend.. Je vertelt aan je collega's dat hij koorts had dus die ene collega verteld van nou 

dann moetje dus eh.. .(zijn voeten inwikkelen met koude kompressen met citroen). 

m:: En die andere in de zaak zei joh nee helemaal niet waar, sommige zeiden ook in een 

ijskoudd bad of zo... dat lijk t me ook niet zo bevorderlijk... ja ik weet het niet maar.... 

Dee uitwisseling van kennis gaat tussen collega's onderling als vanzelf. 

v.. Traditionele genezer 
Naastt familie, buren, kennissen en collega's onderscheid ik traditionele genezers als aparte 
categoriee binnen het lekennetwerk, omdat zij als specialisten fungeren binnen een bepaalde 
etnisch-religieuzee groep. Het raadplegen met betrekking tot gezondheidsproblemen heeft hier 
eenn samenhang met het geloof. 

Dezee vorm van raadplegen komt naar voren bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. 
Eenn moeder baadt haar kind in blauw gedurende het eerste levensjaar als remedie tegen 

hethet boze oog, maar na verloop van tijd helpt dit niet meer. Zij raadpleegt dan een genezer die 
vervolgenss volgens moslim gebruik een Tawis [een klein kokertje met een spreuk uit de 
koran]]  voor het zieke kind maakt. 
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Vann een Myagi [genezer], iemand die... wij zijn moslim he. Iemand die in de koran is... veel 

geleerdd heeft. Hij weet., als hij wat maakt., hij heeft wat geschreven, dat hij niet vaker ... boze 

ogenn krijgt, of ziek wordt he. En dat geloven wij, en dat... vanaf die tijd is hij een beetje ... goed, 

zo. . 

Inn een geval van stuip wordt door een Surinaams-Hindoestaanse moeder een priester gehaald 
omm de behandeling van stuip af te ronden. Dit is ook onderdeel van de behandeling van het 
bozee oog, als het kind te oud is voor baden in blauw: 

Enn meestal merk je het als, dan gaan ze overgeven en zo, dan gaat het echt... en dan willen ze niet 

etenn en drinken Dan worden ze ziek hè? En wat wij doen... eh... ik had je net gezegd hebt over 

priesterss hè? Dan brengen we ze naar de priester, weet je, dan lezen ze voor hem voor hè? Geven 

zee ook hem wat te drinken en geven ze iets om in te nemen. Dan worden ze de volgende dag een 

beetjee beter en ze voelen zich beter enzo... 

Hett gezondheidsprobleem is voor de moeder direct als het boze oog herkenbaar. Hiervoor 
achtt zij een bezoek aan de priester nodig. 

Overr het algemeen wordt een traditioneel genezer geraadpleegd als het een 
bovennatuurlijkk gezondheidsprobleem betreft zoals het boze oog. Een moeder probeert in de 
eerstee instantie zelf een traditionele behandeling, wanneer dit niet helpt raadpleegt zij een 
genezer.. Dit treffen we aan zowel bij Hindoe als Moslim moeders. 

Dee lekennetwerken van de moeders zijn vaak klein. Directe familieleden spelen een grote rol 
inn de verhalen van de moeders en zijn vaak hun eerste aanspreekpunt. Dit geldt met name 
voorr de moeder van de moeder. Buren en vriendinnen krijgen deze rol ook, echter in mindere 
mate.. Collega's van het werk en traditionele genezers komen bij de onderzochte moeders 
minderr vaak voor, deze worden slechts door een beperkt aantal van hen genoemd. 

b)b) Professionele hulpverleners 

Hulpverlenerss in de reguliere gezondheidszorg die de moeder bij gezondheidsproblemen van 
hunn kinderen raadplegen zijn: i. de huisarts en ii . de consultatiebureau-arts. In mijn materiaal 
hebb ik het raadplegen van apotheker en drogist met betrekking tot concrete 
gezondheidsproblemenn bij kinderen weinig aangetroffen. Moeders gaan in het algemeen naar 
apotheekk en drogist wanneer het voor hen duidelijk is wat het gezondheidsprobleem is en wat 
zijj  hiervoor willen kopen. 

Hett verdere verloop van de sequenties waarin moeder huis- of consultatiebureau-arts 
raadplegenn is verder buiten beschouwing gebleven. 

i.i. Huisarts 
Wanneerr zich een gezondheidsprobleem voordoet kunnen moeders overwegen om de huisarts 
tee raadplegen of juist niet, of nog even het probleem aan te zien. Deze situaties kunnen in het 
verloopp van een sequentie in elkaar overgaan. Niet voor alle gevallen in de dagelijkse zorg 
wordtt de hulp ingeroepen van een hulpverlener. Voor de minder ernstige gevallen hebben de 
moederss veelal zelf een strategie. Een voorbeeld van een moeder die bij een 
gezondheidsprobleemm van haar kind de huisarts niet bezoekt is: 
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Maarr ik heb er geen dokter bij gehaald, want ik heb gewoon die medicijnen in huis... tegen de 
koortss [zetpillen] 

Overwegingenn om niet te gaan zijn divers. De moeder waarvan haar zoontje weer een 
verkoudheidd heeft opgelopen overweegt niet eens om naar de huisarts te gaan: 

o:: en je vindt het ook niet iets om mee naar de huisarts te gaan? 
m:: nee, want die gaat zeggen: ja het gaat vanzelf over 
o:: ja, dus j e gaat zelf een beetje uitproberen? 
m:: zelf doktertje spelen ha ha 

Dee moeder wil echter toch iets doen en handelt zelf. De overweging om niet te gaan is 
gebaseerdd op ervaringskennis die is opgedaan bij eerdere bezoeken aan de huisarts. 

Eenn andere reden om geen professionele hulp te raadplegen die door een moeder 
genoemdd werd was het voorkomen dat het kind naar het ziekenhuis zou moeten. 

Enn hij had ... hij had ontzettende pijn in zijn rechter been heeft hij dan. Ik weet niet wat... ik hoop 
datt het groeipijn is, anders weet ik het niet. Maar ik heb niet zo veel zin om nou weer in zo een 
molenn terecht te komen. Ik wacht eerst maar even af tot het ... want als je eenmaal bij het 
[kinderziekenhuis]]  komt, laten ze je ook niet gaan, totdat zij ervan overtuigd zijn dat het niks is. 

Err zijn bij de moeders dus verschillende overwegingen om niet naar de huisarts te gaan. 
Hett 'wait-and-see' principe, zoals onder handelen reeds besproken, speelt ook bij het 

raadplegenn van de huisarts een belangrijke rol. De periode van 'even aanzien' varieert sterk bij 
dee moeders. Een voorbeeld van een korte tijd van afwachten: 

Maarr van hem weet ik nog. Hij was en., drie of vier maanden oud. Toen ging hij plotseling steeds 
blijvenn huilen, huilen en ik dacht misschien heeft hij buikpijn. Heb ik hem eh... venkelthee 
gegevenn in zijn pap En hij bleef maar huilen En opeens voelde hij warm aan. Dus toen dacht ik hij 
heeftt koorts, toen heb ik met de thermometer eh... heb ik de thermometer onder zijn oksel gedaan 
Enn het was negendertig zes. Dus dat was wel koorts Heb ik eh het was een middag Het was vijf 
uurr 's middags toen. Toen dacht ik ja laat maar de hele avond nog kijken hoe het met hem is. En 
dee volgende ochtend was de huisarts er niet. Toen ben ik de volgende middag wel met hem naar 
dee dokter gegaan en toen had hij zetpillen gekregen. 

Eenn andere moeder vertelt niet te wachten, maar direct te raadplegen: 

o:: Heb je eerst afgewacht? 
m:: Nee, met de kinderen bel ik altijd meteen de huisarts daar ben ik heel snel in... De bel soms 

ookk wel de weekend arts. 

Eenn zoontje heeft al enige dagen waterdunne diarree; de moeder schrijft in haar dagboekje op 

maandag: : 

VanVan vaste ontlasting naar dunne, voelde zich moe dus hongerig, wilde niet slapen toch onder 
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lichtelichte aandrang laten slapen kreeg veel thee plus lichte kost crackers met zoute smaak, 's Avonds 

gewoongewoon maaltijd geprobeerd te eten half bordje hiervan 's nachts drie maal diarree ontlasting 

kreegkreeg om vier uur a.m. twee milliliter  Immodium, die heb ik ook altijd in huis en Orisal dat is een 

zoutoplossing. zoutoplossing. 

Dee overwegingg van de moeder waarom ze nog geen huisarts had laten komen is: 

Nee,, nee,... Ja want god hij zal toch hetzelfde zeggen denk ik... Ik bedoel geef hem veel te drinken 

droogg brood droog voer-

Eenn ander patroon bij het handelen is nog even afwachten om de huisarts niet lastig te vallen 

omdatt het nog niet ernstig genoeg is dus onvoldoende reden voor een afspraak. Een kind heeft 

rodee uitslag op de billen, de moeder denkt dat dit door het eten van paprika komt en stopt met het 

etenn hiervan, waardoor de uitslag snel verdween: 

o:: Heb je verder nog van eh dat je misschien nog overwogen hebt om er mee naar de huisarts 

tee gaan. 

m:: Nee nog niet. 

o:: Gewoon eerst maar kijken 

m:: Ja precies die arme man heeft het al druk genoeg.... 

Zoo vertelt een andere moeder over haar handelen bij haar kind met diarree: 

o:: was dat voor jou een reden om naar de huisarts te gaan? Of dat je eerst gewoon zelf met 

diee beschuitjes begon en... 

m:: Ja daar ga ik niet voor naar de huisarts. Nee hoor absoluut niet. 

o:: Gaat vanzelf over? 

m:: Als de koorts na twee dagen eh veel minder is dan ga ik niet naar de huisarts. 

Inn beide citaten vinden de moeders de ernst van het probleem onvoldoende om hiervoor de 
huisartss te raadplegen. 

Dee periode van afwachten kan in de loop van de tijd bij moeders korter worden als gevolg 
vann eigen ervaringen van de moeder of ervaringen van anderen in de omgeving van de moeder. 
Inn de interviews werd in een aantal hanterings sequenties de huisarts bezocht. Hierbij heb ik 
verschillendee overwegingen gevonden. Als een moeder niet weet wat er aan de hand is, 
besluitt zij naar de huisarts te gaan. Bij een geval van waterpokken vertelt een moeder: 

Jaa en die dag daarop heb ik de dokter opgebeld, niet diezelfde dag nog maar de volgende ochtend 

wantt het was... ze kwam 's middags of 's avonds onder de douche vandaan en toen zag ik ze 

[vlekjes]]  en toen heb ik de dokter gebeld... en die zei dus... van kom maar even langs. Ik ben bij 

hemm langs gegaan toen ik hem had gebeld en ben ik langs gegaan. 

Inn een geval van een soort virus weet de moeder niet wat het is, maar zij heeft eerst naar eigen 
inzichtt gehandeld. Voorts heeft zij de nachtdokter gebeld om te vragen wat te doen: 

Hebb ik de dokter gebeld 's avonds [ ] toen zei ik van eh ja, goedenavond, ik ben huppeldepup. 
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Mij nn zoontje is ziek zeg ik zo. Eh nou hij had dus heel erg, hij had blaasjes bij zijn mond en 

binnenn bij zijn lip ook en zo, wat moet ik doen? zeg ik zo. Nou daar wou hij ook niet voor komen. 

Dee moeder is daarna voor de zekerheid nog naar de eigen huisarts gegaan. 

Neee maar de volgende dag ben ik naar mijn eigen huisarts gegaan, en die heeft precies hetzelfde 

gezegd,, daar niet van. [....] Ik dacht nou ja schijt maar. 

Dee eigen huisarts heeft een medicijn voorgeschreven: 

..duss medicijnen gehaald. Moest hij op zijn tandvlees zetten en op zijn lippen en zo en dat heeft 

geholpenn hoor. 

Wee zien hier dat de moeder in het geval van een onbekende ziekte wel aan de slag gaat op 
basiss van haar eigen op ervaring gebaseerde deskundigheid, maar dat zij niet met de 
onzekerheidd wil blijven zitten, en daartoe aanvullend professionele hulp zoekt. De eerste 
huisartss geeft een voor haar onbevredigend antwoord, en daarom raadpleegt de moeder 
aanvullendd nog haar eigen huisarts. Deze bevestigt de eerste diagnose, waarmee de moeder 
gerustgesteldd is. 

Hett raadplegen van de huisarts gebeurt in het algemeen wanneer de kennis van de 
moederr tekort schiet om het gezondheidsprobleem aan te pakken. Zij raadplegen dan de 
huisartss in de veronderstelling dat deze professionele hulpverlener de kennis wel over de 
benodigdee kennis beschikt. De moeders geven echter aan dat ook bij de huisartsen wel eens 
twijfell  aanwezig is. Een moeder vertelt: 

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

'nou,, je geeft het gewoon maar een naam, ik weet niet, ik vond het zo eh.. het leek zo erg 

opp elkaar eh eh... het had net zo goed iets anders kunnen zijn, het eh, ja ik had zoiets van 

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

o:: Kun je daar nog iets van vertellen 

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

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

eigenlijkk waterpokken, maar toen kwam er dus de doktersnachtdienst een vreselijk 

chaotischh man. Hij zei, sowieso omdat hij chaotisch was en eh, hij zei zo van "het zal dan 

well  de ... vijfde ziekte zijn". Ja hij zei: "dat is dat en dat en dan ga ik nu maar weer weg" 

Duss de vijfde dat was dat met die vlekjes en de zesde was met die blaasjes. 

Eenn andere moeder vertelt over wanneer zij de huisarts raadpleegt: 

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

cijfers.. Al eerder gebruikt 

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

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

eerstt dat het waterpokken waren, 

o:: Heb je eerst afgewacht. 

m:: Nee met de kinderen bel ik altijd meteen de huisarts daar ben ik heel snel in... ik bel soms 
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ookk wel de weekend arts... 

Maarr toen is hij later geweest en zei die dat het de vijfde of zesde ziekte was. 

o:: Je dacht eigenlijk eerst dat het waterpokken was. 

m:: Ja .. maar het bleek de vijfde of zesde ziekte of zo te zijn... ja ze weten het zelf ook niet. 

Uitt deze voorbeelden blijkt de verwarring van de moeders met het benoemen van de 
verschillendee kinderziekten, wat een reden is om naar de huisarts te gaan. Echter, ook de 
hulpverlenerr kan niet met zekerheid vaststellen wat het gezondheidsprobleem is. Een andere 
moederr antwoordde op een vraag of zij wel eens heeft gehoord van de vijfde en zesde ziekte: 

m:: Dat zijn vlekken geloof ik he? Volgens mij heeft hij die wel gehad en daarvoor ben ik ook 

naarr de dokter geweest hoor. Maar die wist ... 

o:: En die zei van het is dat? 

m:: Ja dat zou kunnen dat het dat is. Hij zei maar het zou ook kunnen dat het gewoon irritatie is 

vann een ander waspoeder of een ander wasmiddel of een verzachter of dergelijke. Want hij 

heeftt gewoon een heel vrij gevoelige huid. 

o:: Hm. 

m:: Dat wel.. 

o:: Doe je daar... 

m:: Want hij zit vrij snel met kleine ... kleine pukkeltjes 

o:: Hij reageert gewoon heel snel. 

m:: Reageert heel snel op gewoon eh op eh iets. 

Dee huisarts kan het niet met zekerheid zeggen dat het de vijfde of zesde ziekte is, hij denkt 
aann iets anders namelijk irritatie van de huid door een waspoeder of wasverzachter. Dit is 
voorr de moeder ook een aannemelijke verklaring, gezien het feit dat haar zoontje een vrij 
gevoeligee huid heeft en altijd snel reageert met kleine pukkeltjes. 

Naastt het initiatief van de moeder om naar de huisarts te gaan, kan het raadplegen ook 
afhankelijkk zijn van de invloed van het lekennetwerk. Een moeder vertelt: 

Jaa eerste wat ik doe ga ik naar de huisarts. Dus als, zodra mijn kinderen iets hebben... Dus ik voel 

hett gewoon aan het hoofd, die hebben koorts. En verkouden, kijk ik of het verkouden zo.... Ja ik 

kijkk gewoon een week zo. En ja als die verkouden echt erg is, ja en soms dan heb je dan blijf t het 

gewoonn steeds erger worden die verkouden en dan ga je naar de dokter. En dan geven ze iets of 

dann gewoon geven ze raad of dat ik moet stomen of zo. En dat doe ik en ja dat helpt ook. 

Jaa want ik heb ook gehoord, ja als ze koorts hebben dan moet je niet gewoon thuis blijven. Moet 

gewoonn naar de dokter. Ja die kijkt wel wat het is. Van koorts kun je van alles krijgen. Je weet niet 

watt het van binnen is. 

Inn dit citaat geeft de moeder aan dat haar kennis te kort schiet en ze niet weet wat er bij hoge 
koortss in het lichaam van haar kind plaatsvindt. Het lekennetwerk verwijst de moeder als het 
waree naar de huisarts. 

Ongerustheidd en raadplegen zijn vaak aan elkaar gerelateerd. Ongerustheid vormt daarmee, 
naastt een schakel tussen interpreteren en handelen, een 'trigger' voor het raadplegen van de 
huisarts.. Door de toenemende ernst van een aanwijzing interpreteert een moeder deze als 
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verontrustend.. Een moeder vertelt dat zij, na de situatie een poosje te hebben aangekeken, de 
huisartss heeft geraadpleegd: 

Enn opeens voelde hij warm aan. Dus toen dacht ik hij heeft koorts, toen ben ik met de 
thermometerr eh.. heb ik de thermometer onder zijn oksel gedaan. En het was negenendertigzes. 
Duss dat was wel koorts. Heb ik eh... het was een middag. Het was vijf uur 's middags toen. Toen 
dachtt ik ja, laat maar de hele avond nog kijken hoe het met hem is. En de volgende ochtend was 
hijj  [de huisarts] er niet. Toen ben ik de volgende middag wel met hem naar de dokter gegaan, en 
toenn heeft hij zetpillen gekregen. 

Dezee moeder heeft het duidelijk nog even aangezien. De koorts hield aan. De overweging die 
zijj  geeft waarom ze uiteindelijk toch naar de huisarts gaat duidt op ongerustheid vanwege het 
ontbrekenn van een verklaring voor de aanwijzing: 

Jaa ik wil toch even met hem naar de dokter. Ja want ik dacht misschien heeft hij iets in zijn longen 
off  zo. Ik wist niet wat hij had. Alleen koorts, maar hoe dat kwam en zo dat wist ik niet 

Naa een week van afwachten en thuis dokteren bij het gezondheidsprobleem diarree besluit 
eenn andere moeder met haar kind naar de huisarts te gaan. 

IkIk neem me voor aanstaande maandag echt naar de huisarts te gaan. L. lijkt erg af te vallen in 
gewicht.gewicht. Gelukkig vannacht weer tot half zes door geslapen en de eerste gang was weer naar het 
toilet.toilet. Gelukkig de ontlasting ziet er weer compact bijna normaal, eh normale vorm uit en nog 
steedssteeds moeten we L. aandringen tot eten want voor hem heeft het niet zozeer ... of hoeft het niet 
zozeer. zozeer. 

Hett feit dat het kind diarree heeft en nog steeds moeilijk eet maakt de moeder ongerust. 
Rodee pukkels is een ander verschijnsel waar moeders zich toch wel ongerust over 

maken.. Zo vertelt een moeder: 

m:: Ja .. ik zag ze zitten en toen dacht ik: oh je wat krijgt ze nu weer. Mazelen of rode hond ik 
kreegg het al helemaal benauwd, 

o:: Ja, ja,... de dag daarna: Rode pukkels zijn nog steeds erg rood maar ze heeft er niet echt 
lastlast van. Maak me lichtelijk ongerust en kijkt het weekend even aan, anders ga ik maandag 
naarnaar de dokter Toch ongerust, 

m:: ja in zoverre van ... ja het is toch anders dan een gewone muggenbult, je hebt dan toch van 
zouu ik me vergissen? 

m:: Is het nog iets anders en eeh... en dus vandaar : nou ik kijk het gewoon even aan want ze 
heeftt er niet erg last van ze is niet ziek, ze had nog geen andere verschijnselen dus 

o:: je zegt gewoon: ik geef haar twee dagen het weekend door... 
m:: Ja precies het weekend en als we het dan inderdaad, als ze daar dan een reactie op krijgt of 

hett wordt erger dan gaan we naar de dokter. 

Eenn andere moeder vertelt over haar ongerustheid bij het moeilijk ademen van haar zoon 
gedurendee de nacht: 
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m:: Ja of het misschien goed is met zijn longen omdat hij moeilijk ademhaalt 
o:: Moeilijk ademen met slapen, bedoel je. 
m:: Nou iets dat het vast zit, weet je. 
o:: vol? 
m:: Dat kan ook wel via zijn longen misschien nou ik dacht laat ik het maar aan de dokter 

vragen. . 

Inn deze gevallen lijk t ongerustheid een 'trigger' om de huisarts te bezoeken. 
Inn een aantal gevallen weten de moeders al vrij zeker wat het is, maar zoeken een 

bevestigingg van hun interpretaties. Een moeder schrijft in haar dagboekje: 

VanochtendVanochtend heb ik meteen weer de temperatuur gemeten en die was zevenendertig, negen. En ja 
hoorhoor waar ik al die tijd al bang voor was: de waterpokken. Ik belde meteen de huisarts voor het 
makenmaken van een afspraak en mijn vermoeden was dus juist. 

Haarr overweging voor het bezoek aan de huisarts is: 

Jaa je weet het eigenlijk al, maar ja ik ben geen dokter, dus heb ik zoiets: nou even naar de huisarts 
enn even laten controleren of het inderdaad zo is. 

Dee moeder raadpleegt hierbij ter controle van haar eigen diagnose. In een ander geval van 
waterpokkenn bevestigt de huisarts wat de moeder al denkt dat het is: 

Ikk belde meteen de huisarts voor een afspraak en mijn vermoeden was dus juist. 

Jaa ik wilde het zeker weten, toch. Je weet het eigenlijk al, maar ja, ik ben geen dokter, dus heb ik 
tochh zoiets: nou even naar de huisarts en even laten controleren of het inderdaad zo is. 

Dee moeder zoekt door het bezoek aan of een telefonisch consult met de huisarts een 
bevestigingg van de eigen interpretatie. 

Eenn moeder kan besluiten om naar een huisarts te gaan om het ziek zijn van het kind te 
verlichten,, maar ook om uitleg over het gezondheidsprobleem te krijgen van de huisarts. Dit 
kann de uitleg van de huisarts aan de moeder omvatten over het ontstaan van het ziek zijn, 
bijvoorbeeldd uitleg over de werking van het oor, wanneer een moeder voor de zoveelste keer 
voorr een oorontsteking met haar kind bij de huisarts verschijnt. 

Dee laatste keer had hij dan een loopoor en ja En ook weer vocht achter zijn trommelvliezen, maar 
hijj  hoefde geen buisje want ze hebben een gehoortest bij hem gedaan en dat was allemaal goed. 
Hijj  had wel elke keer last weetje wel, dat was een loopoor. Ja en pijn in zijn oren. 

Dee moeder kan dus ook de huisarts raadplegen omdat zij zelf de aanwijzingen niet kan 
verklaren. . 

Dee huisarts geeft in veel gevallen bij gezondheidsproblemen een bevestiging van het 
vermoedenn van de moeder om welk gezondheidsprobleem het gaat. Bij het besluit om al dan 
niett naar de huisarts te gaan speelt de ervaringskennis van de moeder een rol, zoals of het een 
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eerstee of volgend kind is. 
Dee moeder kan ook de huisarts raadplegen omdat zij voor het behandelen bepaalde 

middelenn van de huisarts wil krijgen. In overleg met haar huisarts heeft een moeder 
druppeltjess voorgeschreven gekregen: 

Neee mijn huisarts is homeopathisch. Hij probeert het eerst met homeopathische middeltjes en dan 

doett hij pas.... 

Dee moeder geeft aan dat zij hierbij de huisarts prevaleert boven de drogist: 

Ikk heb liever het vertrouwen in mijn huisarts dan gewoon gaan kopen en geven. 

Dee moeder slaat de deskundigheid van de huisarts hoger aan dan die van de drogist. De 
reactiee van een Surinaams-Hindoestaanse moeder is vergelijkbaar: 

Enn ook als ik medicijnen haal, dan haal ik meestal bij de dokter. Ik koop het nooit. Nee ook niet 

bijj  de drogist. 

Hieruitt blijkt dat de moeders ook de huisarts raadplegen voor het verkrijgen van bepaalde 
geneesmiddelen. . 

Eenn overweging die bij het raadplegen van het lekennetwerk speelt is dat je meer moeite 
moett doen om naar een huisarts toe te stappen. Vervoer blijkt hier soms een rol te spelen. 

Jaa ik weet nog ik had toen een hele grote kinderwagen waarin ze allebei konden zitten. Dus eh, ik 

duwen.... tot de, ik weet niet of je weet waar de Larijweg is....tot daar. 

Jaa daar is mijn dokter. En ik weet nog heel goed dat ik, duwend met ze, en het was een beetje 

koudd toen., met hem ben gegaan en hij had koorts. Toen heeft hij zetpillen gekregen. 

Eenn andere moeder waarvan het kind hoest beschrijft waarom zij naar de drogist gaat in 
plaatss van naar de huisarts: 

Dee dokter is zo ver... en de drogist is hier vlakbij. Ja ik dacht, maar ... bij de drogist kan ik gewoon 

hoestdrankk halen. Dus gaan we dat eerst doen. Als die niet zou helpen, zou ik wel de dokter bellen. 

Alss ik naar de huisarts moet, moet ik met de tram en de kinderwagen en dan is het om in de tram te 

komenn is het heel moeilijk. Dus ik dacht het is niet zo erg, hij hoest niet zo erg dus gaan we even hier bij 

dee drogist eh wat hoestdrank halen. 

Dee fysieke afstand kan dus belemmerend werken wanneer er geen vrienden in de nabije 
omgevingg zijn. Moeders staan dan alleen in hun besluitvorming. 

Dee moeders raadplegen, als het lekennetwerk geen uitkomst biedt, de huisarts wanneer er 
onzekerheidd is over wat er aan de hand is en om het ziek zijn van hun kind te verlichten. Er 
blijk tt echter een grote variatie te zijn in de overwegingen om al dan (nog) niet naar de 
huisartss te gaan. Hier spelen enerzijds de eigen kennis en ervaring van de moeders en 
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anderzijdss de mate van ongerustheid een belangrijke rol. Als de moeder weet wat er aan de 
handd is en hoe zij moet handelen, en ook de benodigde medicijnen in huis heeft hoeft de 
huisartss niet te worden geraadpleegd. 

Moederss ervaren de toegankelijkheid van de huisarts verschillend. Sommige moeders 
bellenn de huisarts bij elk (vermeend) gezondheidsprobleem; anderen willen de huisarts -in 
vaakk vergelijkbare gevallen- (nog) niet lastigvallen, en kijken het nog even aan. 

Inn bepaalde gevallen wordt de huisarts geraadpleegd om de diagnose van de moeder te 
bevestigen.. Desondanks blijkt de huisarts niet altijd een antwoord te hebben op de vragen. 
Ditt is voor de moeders onbevredigend en een reden om in het vervolg de huisarts voor een 
vergelijkbaarr probleem minder snel te raadplegen. 

Moederss gaan ook naar de huisarts om bepaalde medicijnen voorgeschreven te krijgen 
alss zij niet bij de drogist willen kopen. 

Hett initiatief om naar de dokter te gaan ligt meest bij de moeder. Het netwerk speelt 
hierinn een geringe rol. Afstand kan bepalend voor het wel of niet raadplegen van de huisarts. 

IJ.. Consultatiebureau 
Naastt de adviserende rol, die onder kennis opdoen nader wordt uitgewerkt, kan het 
consultatiebureauu ook worden geraadpleegd in geval van ziekteproblemen. Een moeder 
brengtt bij een controlebezoek een probleem naar voren en krijgt het advies dat haar kind 
minderr last van buikkrampjes zal hebben bij het gebruik van Frisolac: 

Zee zeiden dat ze daarvan minder buikkrampjes krijgen. 

Dee moeder volgt het gegeven advies ter voorkoming van buikkrampjes op. Een andere 
moederr heeft problemen met het gewicht van haar kind: 

Maarr toch maak ik met zorgen, want kijk als je hier kijkt, M. kom eens hier, dat is gewoon, en ik 

maakk me daar zorgen om, maar zij zeggen er is niks aan de hand. 

Hett advies van het consultatiebureau neemt de bezorgdheid van de moeder niet weg; haar 
huisartss blijkt echter hetzelfde advies te geven. Bij een andere moeder constateert het 
consultatiebureauu asymmetrie bij het kindje: 

o:: Even kijken, ik pak gewoon nog heel eventjes de, watje hier nog ingeschreven hebt. 

Woensdag.Woensdag. K. was bij de geboorte asymmetrisch 

NaNa een paar maanden hebben we dit ontdekt via het consultatiebureau ben ik naar het JKZ 

gegaangegaan naar de fysiotherapie. Heeft daar uh leren zitten, 

m:: Leren kruipen, staan 

o:: Kruipen, staan want dat kon hij nog niet? 

m:: Nee hij bleef alleen maar liggen, 

o:: Ja 

m:: Ja echt 

o:: En dat kwam omdat hij dus asymmetrisch was. 

m:: Ja. Nou zegt ze als je een baby een fles geeft hoort hij naar je toe te kijken, maar hij keek 

dee andere kant op. 
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Weerr een andere moeder raadpleegt het consultatiebureau voor het volgende: 

m:: Heel erg. Dat hij in zijn eigen kamer ligt en wij in onze kamer en je hoort het kind dan 

(maaktt ademhalingsgeluid) zo ademhalen. En echt piepen. Piepen en nog eens piepen. 

o:: Hm en dat is de reden waarom je zegt van nou beertjes weg en uh. 

m:: Ja we proberen gewoon alles. Ik heb gisteren ook het consultatiebureau opgebeld of het aan 

dee voeding kan liggen. Nou het kan gewoon niet aan de voeding liggen, want ik dacht van 

wel,, het is echt vanaf de zesde maand drinkt hij pas Frisomel en toen die tijd is het een 

beetjee bij beetje begonnen. Ik heb heel uitgebreid gesprek gehad en zo. Maar nee, daar kan 

hett toch niet aan liggen. 

o:: Nee? 

m:: Anders moest het kind constant diarree hebben, het kind moest uitslag hebben, overgeven 

Niett willen drinken, dat is echt een teken van hij kan niet tegen de voeding. 

o:: Ja maar dat is het dus niet. 

m:: Maar ik kan het gewoon door blijven geven op hun risico, zeg maar, daar is niks mee aan 

dee hand. 

Beidee ouders roken. Moeder zoekt de oorzaak van het probleem ook in deze hoek en heeft 
eenn luchtfilter op proef thuis staan. 

Dee moeders raadplegen de consultatiebureau-arts als er op het moment van het periodieke 
bezoekk sprake is van een gezondheidsprobleem. Deze bezoeken vinden plaats op uitnodiging 
vann het consultatiebureau. Niet alle moeders maken hiervan gebruik. In een enkel geval belt 
eenn moeder als er een gezondheidsprobleem is met het consultatiebureau in plaats van met de 
huisarts.. Dit speelt met name bij jonge kinderen. 

c)c) Media 

Moederss gaan wanneer zich een gezondheidsprobleem voordoet, op zoek gaan naar 
informatiee uit de media over desbetreffend probleem. Niet alle moeders zien de waarde 
hiervan.. Zo vertelt een moeder: 

m:: maar in ieder geval zo'n encyclopedie en alles als ik haar dan bel gaat ze ook gelijk het 

boekk erbij halen weetje wel 

o:: oh ja. 

m:: jaen ik vind dat gewoon onzin... ja... 

Eenn andere moeder: 

Neee ik heb geen boeken ook of zo ik heb helemaal niks eigenlijk ik heb eh voor eh... mijn 

verjaardagg toen dokter Spock gekregen dat is eh toch is dat lachen want daar haal je best wel eens 

watt uit als je nou echt ergens mee zit. De kijk er wel eens in... van toe ze zo ziek was...van nou 

eenss kijken wat de symptomen zijn wat kan ik doen. 

Dezee moeder lijk t toch wat ambivalent tegen dergelijke 'boekenwijsheid' op te kijken. In een 
gevall  van waterpokken vertelt een moeder echter: 
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m:: Nee, nee., daar begon het dus helemaal niet, het begon heel ergens anders het begon in 

haarr gezicht 

o:: In haar gezichtje 

m:: Ja maar niet echt achter haar oortje dat is heel raar 

o:: Verkeerde informatie 

m:: Ja, maar ik heb ook nog nagezocht in dokter Spock, maar die heb ik dan ook; maar daar 

staatt ook achter de oren blijkt toch wel vaak nummer één te zijn maar ja niet bij haar 

Weerr een ander geval: 

m:: Twee jaar en hij werd, hij kreeg vlekjes en hij werd misselijk 

o:: Vlekjes en misselijk 

m:: Ja, en toen eh... en koorts, en toen heb ik dus een weekend dokter gebeld omdat het in het 

weekendd was en die kwam en die zei 'het is de mazelen' en eh... 

o:: Je herkende zelf niet eh... van eh... 

m:: Ja ja ik heb zo'n boek van dokter Spock en daar ga je dan ik kijken en dan denk je van nou 

datt zou het wel eens kunnen zijn maar ja ik heb natuurlijk nooit precies, dat ik eh na ja dat 

betreftt vooral ook toen hij nog zo klein was nu heb ik meer zoiets van nou het gaat wel 

weerr over ook als ik zelf niet denk dat het echt iets heel ergs is, maar normaal en dat was 

duss een eh, 

Dee moeder geeft hier aan dat, omdat haar kind klein was ze nog wel eens in het boek keek 
maarr nu hij wat groter is ze daar wat makkelijker in geworden als ze het niet als ernstig ziet. 
Eenn andere moeder vertelt: 

Jaa een medische encyclopedie heb ik en verder nee ja en verder heeft hij natuurlijk niet echt vaak 

ietss dus ik denk als je kind gewoon vaker wat heeft dat je je er dan ook meer in verdiept. 

Omdatt haar zoontje zelden ziek is heeft zij niet zoveel ervaring met gezondheidsproblemen, 
enn dus ook niet met het zoeken van informatie. 

Binnenn mijn onderzoeksgroep raadplegen de moeders media niet of nauwelijks. Dit 
beperktt zich veelal tot bekendheid met het boek van Dr. Spock. 

Samenvattendd blijkt dat binnen de condities waaronder de moeders in een 
hanteringss sequentie de verschillende netwerken of media raadplegen een grote variatie 
aanwezigg is, waarbij de relatie tot het netwerk, de aanwezigheid van kennis en de onzekerheid 
mett betrekking tot het gezondheidsprobleem een grote rol speelt. 

Bijj  weinig verontrustende en bekende aanwijzingen raadplegen de moeders het 
lekennetwerkk en de professionele hulpverleners in het geheel niet. Moeders hanteren hiernaast 
bijj  het raadplegen voor beide netwerken een 'wait-and-see' strategie. 

Bijj  het raadplegen in geval van een ziekte van het kind is het lekennetwerk van de 
moederr een belangrijke schakel. De moeder van de moeders bleek in het overgrote deel van 
dee interviews het eerste te raadplegen aanspreekpunt. Een verklaring of advies voor een 
behandelingg is van familie vaak snel bij de hand. Vrienden en kennissen kunnen bij 
afwezigheidd van directe familieleden hun plek innemen. Over het algemeen wordt een 
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traditioneell  genezer geraadpleegd als het een bovennatuurlijk gezondheidsprobleem betreft, 
zoalss het boze oog. Een moeder probeert in de eerste instantie zelf een traditionele 
behandeling,, wanneer dit niet helpt raadpleegt zij een genezer. 

Dee moeder kan ook ongevraagd advies krijgen. Dit kan leiden tot sociale druk, 
waardoorr moeders handelingen verrichten zonder te weten waarom en om mensen in de 
omgevingg tevreden te stellen. 

Err is in veel gevallen een drempel om direct naar de huisarts te gaan. De 
beweegredenenn kunnen bij vergelijkbare gezondheidsproblemen verschillen. Uit de data blijkt 
datt de moeders uit mijn onderzoeksgroepen in eerste instantie het lekennetwerk raadplegen en 
thuiss dokteren voordat zij besluiten naar de huisarts gaan. Kennis en ervaring enerzijds, en 
ongerustheidd anderzijds spelen bij deze afweging steeds een belangrijke rol. Moeders 
bezoekenn huisartsen vaak ter bevestiging van hun eigen diagnose, en in bepaalde gevallen om 
medicijnenn voorgeschreven te krijgen. Afstand kan een rol spelen bij het al dan niet naar de 
huisartss gaan. 

Dee moeders raadplegen de consultatiebureau-arts over het algemeen slechts als er een 
gezondheidsprobleemm optreedt ten tijde van het periodieke bezoek. 

Tenslottee kunnen moeders ook media raadplegen wanneer hun kind ziek is. In mijn 
onderzoeksgroepp komt dit echter nauwelijks voor. 

Kenniss opdoen 

Kenniss die door een moeder is opgedaan voordat een gezondheidsprobleem optreedt, kan bij 
zo'nn probleem worden aangesproken. Deze kennis wordt in de hanteringssequentie gebruikt 
bijj  het signaleren, interpreteren en handelen. 

Inn deze paragraaf ga ik na uit welke bronnen en op welke wijze de moeders verschillende 
soortenn kennis opdoen. Een deel van haar kennis krijgt een moeder mee van thuis en in de 
loopp der jaren vult zij op verschillende wijzen haar kennis aan. Te onderscheiden zijn hierbij 
a)) ervaringskennis, b) kennis uit het lekennetwerk, c) professionele kennis en d) media, welke 
ikk met één of enkele citaten illustreer. 

a)a) Ervaringskennis 

Dee kennis die de moeders gebruiken tijdens een hanteringssequentie is deels de kennis die zij 
all  eerder hebben opgedaan met betrekking tot gezondheid en ziekte. Deze kennis heeft de 
moederr opgedaan i. als kind, ii . door ervaringen binnen haar eigen gezin of iii . door 
ervaringenn van anderen. 

i.i. Ervaring als kind 
Eenn moeder vertelt: 

[druppeltjess voor het hoesten] heb ik nooit gedaan maar... ik heb het wel in huis omdat toen ik 

zelff  klein was had ik er ook altijd zo'n last van, ik was een heel erg hoesterig kind... en mijn 

moederr gaf dat ook altijd aan mij voor het slapen vandaar... 

Eenn andere moeder zegt: 
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ADD druppels kreeg ik vroeger ook dus heb ik hem ook gegeven. 

Uitt eigen ervaring als kind geeft de moeder zelf ook AD druppeltjes aan haar kinderen. De 
eigenn ziektegeschiedenis van de moeder is hiermee een aspect van de ervaringskennis bij de 
moederr die wordt gebruikt bij de ziektegevallen bij het kind. Dit kan worden gezien als een 
basiss voor een normaal oordeel. Over haar zoontje dat 's morgens altijd aan het hoesten is in 
zijnn bedje zegt een moeder: 

Jaa ik ben er ook groot mee geworden en ik mankeer ook eigenlijk niks ... dus ik ga daar niet eh... 
vindd ik moeilijk lopen doen... 

Dee moeder plaatst de aanwijzingen bij haar kind in een voor haar herkenbare categorie. Ook 
hett zo weinig mogelijk medicijnen gebruiken kan een moeder van thuis mee hebben 
gekregen.. Een van de moeders vertelt: 

o:: En geef je haar dan ook nog iets ? 
m:: Nee, nee, nee, nee, ik zelf slik geen pillen, zij ook niet, zo ben ik niet opgevoed, alleen 

maarr een hoestdrankje en anders vraag ik de dokter. 

Dee volgende moeder beschrijft nog een andere mogelijke bron van kennis tijdens haar 
kindertijd: : 

m:: en eh ja ik weet niet dat vind ik eigenlijk gewoon heel wonderlijk dat je gewoon een 
heleboell  dingen weet zonder datje eigenlijk snapt waarvan je het weet... 

o:: ja 
m:: ja dat gaat gewoon 
o:: je doet gewoon dingen waarvan je later denkt oh... 
m:: ja dat toch een instinct ja ... ik denk dan toch gewoon ik denk dan toch dat er inderdaad 

tochh een moederinstinct bestaat want je doet gewoon en je weet gewoon altijd heel vaak 
hoee je moet handelen... zonder dat je dat nou echt ergens gelezen of gehoord hebt... dat 
gaatt dan toch misschien ja ik weet het niet waar vandaan ik heb wel als kind heel veel 
opgepast.... en eh... mijn moeder had een vriendin waar toen nog drie jongetjes geboren 
werdenn en misschien dat je daar onbewust wat van meeneemt toch. 

Hiermeee is duidelijk hoe de opvoeding van een moeder zelf en haar ervaring met ziekten als 
kindd van zichzelf of van anderen kunnen doorwerken in haar eigen handelen. 

ii.ii.  Eigen ervaring binnen het gezin 
Dee moeders uit mijn onderzoeksgroep geven aan dat zij vanuit hun opleiding weinig feitelijke 
medisch/biologischee kennis over gezondheid en ziekte in hun dagelijkse omgang met de 
kinderenn gebruiken. Een moeder vertelt: 

o:: Als je nu terug kijkt naar voordat julli e eigenlijk begonnen met kinderen en nu. Is het nou 
meegevallenn of tegengevallen, 

m:: Nou het zit ertussenin het valt niet mee het moederschap je kan er niet voor leren... je 
krijgtt geen opleiding het staat wel eens in boekjes en dat lees ik dan ook, maar je moet het 
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tochh zelf maar allemaal ondervinden. 

Dee kennis die moeders gebruiken bij gezondheidsproblemen van hun kinderen is in het 
merendeell  van de gevallen op andere manieren verkregen dan op school. 

Gedurendee een hanteringssequentie kan een moeder, zoals in de vorige paragraaf 
beschreven,, vanuit het raadplegen nieuwe kennis opdoen. Deze kennis gebruikt zij 
mogelijkerwijss in dezelfde of een volgende sequentie. Zo bouwt de moeder uit eigen 
opgedanee ervaring haar kennis op. De beschikbare kennis van een moeder kan zich uitbreiden 
naarmatee zij vaker geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen: dit valt onder 
ervaringskennis.. In verband met voeding vertelt een moeder: 

Wantt hij geeft gauw over he, kleine dingetjes of zo, als hij gaat huilen, en dan wordt hij vervelend, 

dann heb je kans dat hij gaat overgeven, dan gaat hij hoesten, misschien aanstellerij weetje. 

Dee moeder geeft hier aan dat haar kind door kleine dingen uit zijn evenwicht kan raken en 
daardoorr gaat overgeven en hoesten. Dit onderscheidt zij duidelijk van een werkelijk 
gezondheidsprobleemm en karakteriseert het als aanstellerij. 

Dee reeds aanwezige ervaring bij de moeder kan dan in vergelijkbare situaties worden 
gebruiktt bij het beoordelen van haar kind. Dit komt vanzelfsprekend vaak voor als een 
moederr meerdere kinderen heeft. Een moeder geeft hierover aan: 

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

hoofdd hebt van, toen had ik het zo gedaan, weet je wel. 

Watt er in de hanteringssequenties geleerd is vormt voor de moeders de basis van haar kennis 
inn volgende ziekte gevallen. 

m:: Ik ben wel eens met haar naar de huisarts geweest toen ze verkouden was... maar ze geeft 

niets, , 

o:: neeje was toen wel bezorgd 

m:: Ja 

o:: Omdat het zolang duurde.. 

m:: Omdat het zolang duurde Maar ze geven niets voor verkoudheid. Dus doe ik zelf thuis eh, 

Vickss en warm kleden. 

Kenniss die moeders verkregen door het raadplegen van de hulpverlener voor één van hun 
kinderenn passen zij op deze wijze vaak later ook toe, of op andere kinderen in een 
vergelijkbaree situatie. Hiermee legt de moeder tevens een basis voor het kunnen uitvoeren 
vann een management routine, zoals eerder reeds besproken. 

Moederss handelen bij het jongste kind vaak makkelijker. Een Surinaams-Hindoestaanse 
moederr vertelt over het eten: 

Zijj  moest echt eten de oudste en zo als het etenstijd werd, maar bij haar (de jongste) hoeft het niet. 

Hett was bij deze moeder niet alleen de druk van haar moeder bij het eerste kind die bij het 
tweedee kind afnam. Ook de onbekendheid met bepaalde verstoringen speelde mee. Bij haar 
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tweedee kind heeft ze reeds ervaring opgedaan waardoor haar handelen in een verstoorde 
situatiee haar makkelijker afgaat. 

Ui.Ui. Ervaring in het netwerk 
Dee in hoofdstuk 5 onder 'Ongerustheid' beschreven moeders geven beiden bij verhoging 
vroegtijdigg een zetpil, de een uit eigen ervaring met stuip en de ander uit ervaringen van het 
netwerk.. Het netwerk beïnvloedt door de gegeven informatie over hun ervaringen direct het 
handelenn van de moeder: 

Eenn keer ja, een keer ja toen had hij ... Ja toen na die prikken, toen had hij op een gegeven 

momentt negenendertig half en dan hoor je weer, ja natuurlijkje hoort al die verhalen over stuip of 

hoee noem je dat koortsstuinen, Dat ineens weet je. ja en daar ben ik dan zelf best wel angstig 

voor.. Ja jeetje het is toch best wel hoog en toen hebben we inderdaad een zetpil gegeven. Doe ik 

opp zich niet snel hoor. 

Moederss kunnen op basis van ervaring van het netwerk hun handelen ingrijpend veranderen. 

b)b) Kennis uit het lekennetwerk 

Eenn groot deel van de door mij in de verschillende groepen gevonden variatie in handelen is 
terugg te voeren op de verschillende etnische achtergronden van de moeders. Een moeder krijgt 
kenniss mee vanuit haar eigen omgeving, waarin zij is opgegroeid, haar culturele achtergrond. 
Dee invloed van de culturele achtergrond van een moeder wordt bepaald door het netwerk. 
Wanneerr er veel kennis overdracht tussen moeder en dochter, vader en dochter en andere 
familiee heeft plaats gevonden zien we bij de moeder ook veel traditionele handelingen 
terugkeren.. Vaak blijken alleen de handelingen te zijn overgedragen en niet de achterliggende 
kenniss hierbij. In de sequenties van de moeders komt meerdere malen naar voren dat moeders 
bepaaldee traditionele handelingen verrichten zonder dat zij de werkelijke reden van hun 
handelenn kunnen aangeven vanuit hun culturele achtergrond. Ik geef hier een indruk van de 
meestt voorkomende bronnen van i. Nederlandse alledaagse kennis, ii . Nederlands-Indische 
kenniss en iii . Surinaams-Hindoestaanse kennis. 

i.i. Nederlandse alledaagse kennis 
Eenn moeder houdt haar kind bij verkoudheid warm op aanraden van haar moeder 

Jaa van mijn moeder geleerd dat als je Vicks smeert dan moet je, onder de dekens, moet je echt eh 

... warm blijven. Dan kan het helpen. 

Dee overweging hierbij is de van huis uit meegekregen notie dat dit het beste helpt. Bij 
verkoudheidd van haar zoontje vertelt een moeder: 

Nouu ligt eraan hoe die is ... als het echt helemaal dicht zit en ik doe zo'n ouderwetse oplossing een ui 

naastt zijn bed. 

Dee moeder heeft er kennelijk geen probleem mee dat het leggen van een ui naast het bed van het 
kindd een ouderwets middel is. 
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Hett merendeel van de moeders vertelt bij het kopen van met name snoepgoed te letten 
opp kleurstoffen. Wat het kind er zoal van kan krijgen was niet eenduidig. Het kind kan er 
drukk van worden of de moeders weten niet precies wat het teweeg kan brengen. Maar één 
dingg is duidelijk. Gezond is het niet voor je kind. Zo vertelt een moeder: 

o:: En waarom zeg je "het is voor mij belangrijk zonder kleurstoffen". 
m:: omdat men je er op attent maakt dat dat., eh niet nodig is en waarom zou je het nemen als 

hett niet nodig is. 

Hett feit dat het verteld wordt in de kennissenkring is voor de moeder voldoende reden om er 
opp te letten. 

Dee Nederlandse alledaagse kennis is met name afkomstig uit het lekennetwerk van de 
moeder. . 

Kenniss kan ook van verschillende bronnen tegelijk komen: 

o:: Venkelthee. (Ja). En, die venkelthee... dat heb je ook van je schoonzus? Want vorige keer 
verteldee je ook al over venkelthee. 

m:: Ja, ook van die ene schoonzus, en ik had eh ook op het Consultatiebureau gehoord, 
o:: Hmm. Dus... die hebben gezegd van dat dat goed is? 
m:: Ja, venkelthee. Ook van mijn huisarts, heb ik het eh... gezegd dat ze moeite heeft met 

ontlastingg soms... moest ik haar eh... sinaasappelsap, en ik kon ook venkelthee geven. 

Dezee moeder krijgt (dezelfde) informatie dus zowel uit het professionele als het lekennetwerk. 

ii.ii.  Nederlands-Indische kennis 
Onderr Nederlands-Indische moeders is nog een groot aantal traditionele handelingen in gebruik. 
Eenn Nederlands-Indische moeder vertelt zo over massage van de voeten bij haar kinderen: 

m:: ja dat heb ik van mijn moeder 
o:: dat heb je weer van je moeder 
m:: ja bij mij thuis alleen kan mijn zus kerok. ik niet Maar ik ga proberen, gewoon weetje wel. 

enn ik kan alleen masseren, en mij moeder leert mij altijd... zo en zo vroeger... nee zo niet. 
jee moet naar de spieren zei ze . nou als je pakt zo hier en je gaat zo met je duim mee zo en 
dann ga je van onder je rug ga je helemaal naar boven zo en dan je moet zo pakken weet je, 
dee spieren zo. nou en dan je benen uit zo. 

Hiernaastt doet ze aanvullende kennis over het masseren op bij een vriendin: 

Maarr dat leer ik weer van een ander kennisje want zij is 'tukang pidjit' [=masseuse]. 

Eenn Indische moeder vertelt over het gebruik van Shiling Oil: 

m:: Ja Shiling-olie 

o:: Wat is dat voor olie? 
m:: 'Minyak obat' [een mentholhoudend smeersel] maar het is lekker hoor ruikt lekker hoor 
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o:: Waar haal je die? 

m:: Je kan hier ook halen hoor, maar je moet maar ruiken 

o:: Het is een soort menthol olie 

m:: Ik was gister zo ziek en ik zeg zo ik heb hoofdpijn zeg ik zo tegen mijn man maar ja dat is 

meestall  bij de Indische 'masuk angin'[=verkoudheid] he en ik zeg weet je wat geef mij 

maarr lekker, ga maar 'kerok' [inwrijven met menthol olie met een munt of knoop lijnen 

trekkenn op het lichaam bij verkoudheid] zo.. Met een knoop he. Ja echt waar dat is het 

bestee middel hoor vind ik 

Dee Nederlands-Indische moeders in mijn onderzoeksgroep passen nog veel Indonesische 
gebruikenn en middelen toe, welke vanuit het lekennetwerk zijn overgedragen. 

HI'.. Surinaams-Hindoestaanse kennis 
Hett lekennetwerk is een belangrijke bron van kennis voor de Surinaams-Hindoestaanse 
moeders.. Over de informatie die wordt aangedragen door kennissen zegt een moeder: 

m:: Stel je voor al je familie is in Suriname en je hebt geen contact met andere mensen. Je ziet 

hett waar je dan ook gaat jaloezie.. Mensen willen niet met je opschieten... Dan kan je 

nergenss terecht. En van Hollandse dingen kun je ook niet zoveel weten. 

o:: Nee. 

m:: Dus dan kan je ook nergens naar toe. 

o:: Je zegt van je moeder is eigenlijk heel belangrijk op dat gebied. Zij heeft nog de goede 

contacten n 

m:: En van haar heb ik dus heel veel geleerd zij gaat ook naar families en bij haar komen ook 

kennissenn en zo Dan praten ze onder elkaar, mijn dochter heeft een zoon gehad en dit en dat. Dan 

pratenn ze gewoon en dan zegt die van ja je moet zo en zo doen. Heb ik ook gedaan Probeert het 

luktt het wel Als het niet lukt dan doe je zo en zo weer. Dus zo doende heb ik dus veel van mijn 

moederr geleerd en haar kennissen en dan vragen ze ook van hoe gaat het met je leven hoe is het 

mett je kind. En als ik zeg mijn kind heeft dit en dat gedaan, gehad en wordt niet beter Dan zeggen 

zee oh, doe zo en zo. Probeer het misschien lukt het. Helpt wel. 

o:: Maar dat zijn wel de dingetjes die toch een beetje in de sfeer van het boze oog zijn. 

m:: Ja 

o:: ja 

m:: Ja en met geesten en zo. 

Eenn Hindoestaanse moeder geeft aan dat massage in haar groep aan elkaar overgedragen wordt: 

o:: Ja, ja. Dus, en... heeft het ook een reden? Waarom je beneden begint met masseren, 

waaromm niet, begin je niet bij het hoofd? 

m:: Ja, mijn moeder eh... ging bij die andere ook doen hè? Bij die... dochter van mij en bij die 

andere.... zuster kinderen, dan ging hij, ging mijn moeder eerst die voeten... recht maken, 

o:: Recht maken... 

m:: Ja. Als ze geboren zijn eh is het beetje krom of wat, dan gaat mijn moeder... recht maken, 

masserenn lang... beetje heel goed masseren. Is een oude recept. Ja. Een oude gewoonte, 

o:: Ja... Maar, ehm... dus iedereen... tenminste bij jou in de familie, of zeg je van nou, dat doen 
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wee allemaal... dat is masseren van beneden naar boven met, bij de beentjes, 

m:: Ja. 

Dee moeder van de moeder speelt een belangrijke rol in de overdracht van de massage kennis. 
Eenn andere moeder geeft ook duidelijk het handelen van de groep weer: 

Enn bij ons als ze klein zijn. Zo lang ze klein zijn en we douchen dan gaan we altijd masseren weetje. 

Voetjess zo handjes zo rekken zo. Weetje. 

Eenn moeder refereert haar handelen aan het Surinaams-Hindoestaanse gebruik van massage met 
olie: : 

Ja,, wij gebruiken kokosolie, maar... ja de meeste die hier in Nederland zijn gebruiken babyolie. En 

wijj  gebruiken nog steeds kokosolie, want als mijn schoonmoeder van Suriname komt dan stuurt, 

neemtt ze mee of je kan hier kopen, alleen zijn ze een beetje duurder, maar je kan ze toch kopen. 

Dee vanzelfsprekendheid van het handelen zoals dat voorkomt vanuit een bepaalde culturele 
achtergrondd spreekt uit het volgende voorbeeld, waar het gaat over het behandelen van 
verkoudheid: : 

Datt doen ouders, doen dat. En dan hebben wij het van hun. Maar ja wij vragen nooit waarom daar 

en... . 

Hierr wordt dus vanzelfsprekend gehandeld naar het voorbeeld van de ouders. De 
bovennatuurlijkee kennis die vanuit de Surinaams-Hindoestaanse traditie wordt overgedragen 
verwoorddee een moeder bij een geval van stuip als volgt: 

Wijj  [Surinaamse mensen] zeggen 'stuipie' weetje 

Hett baden in blauw heb ik alleen aangetroffen bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. Zo 
vertellenn zij over het baden in blauw tegen het boze oog: 

Bijj  het baden. Bij ons, Hindoestaanse mensen en Javaanse mensen gebruiken het ook., is gewoon een 

gewoontee van ons, kinderen in blauw te baden. 

Eenn moeder geeft als motivering bij deze behandeling van het boze oog: 

Wee doen maar wat we van onze voorouders hebben geleerd. 

Dee wijze waarop moeders hun culturele kennis hebben opgedaan is over het algemeen genomen 
vann familie of vrienden. De toepassing van traditionele kennis varieert van traditioneel en 
behoudendd tot modern, weinig of niets meer toepassen en niet geloven in de werking van 
traditionelee middelen en de overwegingen daarachter. Het traditionele handelen van de moeder 
kann ook in de tijd verschillen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bij het eerste kind het 
toepassenn van bepaalde culturele gebruiken nauwlettender wordt gevolgd door de familie dan 
bijj  het tweede en de daarop volgende kinderen. 
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Hett feit dat een overwegend Nederlands gebruik zoals een ui onder het bed ook bij andere 
moederss voorkwam blijk t dat kennis van een specifieke groep ook door andere moeders gebruikt 
wordtt mits het voor hen praktisch toepasbaar is en zij vinden dat het werk. We zien hier dat 
moederss elementen uit de cultuur van het land waarin zij wonen overnemen. 

c)c) Professionele kennis 

Professionelee kennis omvat de kennis die de moeders verkrijgen i. via het Consultatiebureau, 
alsookk ii . wat ze leren van bezoeken aan de huisarts. 

i.. Consultatiebureau 
Moederss krijgen van het Consultatiebureau adviezen op het gebied van voeding en preventie. 
Dee adviezen die door het Consultatiebureau worden gegeven ervaren de moeders in het 
algemeenn als belangrijk. Dit is zowel het geval bij preventie als het handelen bij 
gezondheidsproblemen.. Bij de bespreking van het dagelijks menu vertelt een moeder: 

o:: maandag eten een zacht puntje met vlokken een halve liter melk... je houdt die halve liter 
melkk aan he... 

m:: ja dat moet ook van het Consultatiebureau dat vind ik ook belangrijk voor de botten zegt 
men.... dus eh dat doe ik zeker... 

o:: dus veel melk dat hou je wel in de gaten 
m:: en iedere dag gewoon tabletten met fluor dat heb ik niet iedere dag opgeschreven maar dat 

krijgtt hij wel hoor... 
o:: ja watje hier net aan het begin zei., van AD ... en Fluor.. 

Bijj  diarree volgen moeders ook het advies van het Consultatiebureau: 

m:: en de volgende dag... Had 'ie diarree... Een klein beetje diarree. Ik heb hem eh... veel 
drinkenn gegeven, 

o:: Veel drinken gegeven. Eh, limonade.... of, siroop, of gewoon water....? 
m:: Nee., gewoon water, 
o:: Ah ja. Dus je zegt van nou, ik heb hem veel te drinken gegeven. Waarom heb je hem veel 

tee drinken gegeven omdat hij diarree had? 
m:: Ja, als ik eh... ik heb van het Consultatiebureau, in dat boekje staat er ook... en van huis uit 

hebb ik ook gehoord van, als je kind diarree heeft, geef goed te drinken... 

Hierbijj  vormt het door het Consultatiebureau verstrekte 'groeiboekje' voor de moeders een 
bronn van informatie. 

Moederss zijn over het algemeen genomen bereid om adviezen van het 
Consultatiebureauu op te volgen. 

II .. Huisarts 
Dee huisarts kan door het verklaren van een bepaald ziektegeval bijdragen aan het vergroten 
vann de kennis, zoals bleek na het reeds eerder beschreven geval van stuip. De ouders hebben 
bijj  het optreden van dit gezondheidsprobleem op basis van deze voor hen onbekende 
aanwijzingenn geen enkel idee wat het zou kunnen zijn. Zij beschikken niet over de benodigde 
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kenniss om dit specifieke geval te kunnen plaatsen. De huisarts arriveert als de stuip voorbij 
is.. Hij verklaart aan de ouders dat door een snelle temperatuurverhoging een koortsstuip is 
ontstaan.. De moeder herhaalt dit als volgt: 

Ja.. Als de koorts heel snel stijgt. Van achtendertig floep naar veertig, dan kunnen ze dat krijgen. 

Beetjee zo'n schok en dan komen ze weer een beetje bij. 

Dee verklaring van de arts maakt het probleem voor de moeder achteraf begrijpelijk. 
Dee kennis die moeders bij de huisarts opdoen en toepassen in het handelen is meestal 

gerelateerdd aan eerder opgetreden gezondheidsproblemen, zoals bij steeds terugkomende 
verkoudheid: : 

Dee huisarts zegt zelf van "ja met zes, zeven jaar is dat misschien over". En nou is ie ook wel op 

diee leeftijd dat ie toch wel zelf een beetje af kan doen. Dus het is niet echt een kindje met een 

snottebel.. Dus eh. Maar hij is wel gewoon continu verkouden ... Nog steeds. 

Zoalss bij handelen is aangegeven, passen de moeders ook bij het gebruik van overgebleven 
medicijnenn voor een zelfde eerder opgetreden probleem de interpretatie en het toen gegeven 
behandeladviess van de huisarts toe. 

Eenn professionele hulpverlener kan een middel voorschrijven dat ook zonder recept 
verkrijgbaar,, of zelfs eenvoudig zelf te maken is. De moeders zijn hierbij niet zelf of door hun 
lekennetwerkk op dit idee gekomen, maar krijgen de kennis over het middel van de huisarts. 
Zoo vertelt een moeder: 

o:: Rond half negen is ze nog warmer geworden. Weer zetpil gegeven. Haar neus was droog, 

daarnadaarna kon ze niet slapen. We hebben haar neusdruppels gegeven. Daarna sliep ze goed 

door.door. Uh, die neusdruppels. Die had je ook in huis? 

m:: Ja, van G. 

o:: Uhm, wat waren dat voor druppeltjes? 

m:: Gewoon uh zoutoplossing. 

o:: Oh, die uh spray heb je in huis. 

m:: Ja, nee, meestal als ik naar mijn huisarts ga, dan schrijft hij gewoon die druppels voor. 

o:: Ja. 

m:: Zoutoplossing. 

Opmerkelijkk is dat de huisarts bij gezondheidsproblemen het gebruik van eenvoudige 
huismiddelenn zoals een zoutoplossing adviseert en geen medicijnen voorschrijft. Ook 
zetpillenn tegen koorts kunnen na overleg met de huisarts zijn voorgeschreven. We zien hier 
eveneenss dat een zelfde behandeling, het geven van zetpillen tegen koorts, zowel in eigen 
beheer,, als na overleg met de huisarts kan plaatsvinden. Het gebruik in eigen beheer volgt 
vaakk nadat de kennis over het gebruik bij een bezoek aan de huisarts is opgedaan. 

d)d) Media 

Moederss maken gebruik van de kennis die is opgedaan uit de media bij het interpreteren en 
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behandelen.. Specifieke televisieprogramma's en lectuur met informatie over ziekte en 
gezondheid,, kunnen het gezondheidsgedrag van de moeders beïnvloeden. De ga in op 
i.. televisie, ii . boeken en iii . tijdschriften. 

i.. Televisie 
Dee informatie die wordt verkregen uit een televisie programma kan later van pas komen. Veel 
bekekenn werd het programma de "Vij f uur show" waar altijd een item in opgenomen is over 
gezondheidd en ziekte. Een arts bespreekt hierin een probleem en geeft advies. Een ander 
populairr programma bij de moeders was de 'Ooievaarsjoo'. Op de vraag aan de moeders of ze 
aff  en toe wel eens programma's kijken die te maken hebben met gezondheid is verdeeld 
geantwoord: : 

Ikk kijk wel als ik niks anders te doen heb. 

Sommigee moeders houden de programma's over gezondheid in de gaten in de gids. Een 
moederr vertelt: 

Ohh ja gezondheid vind ik wel interessant hoor. 

Dee volgende moeder schetst haar belangstelling als volgt: 

m:: nou ja de ooievaarshow is op TV als ik het kan zien dan kijk ik er naar... maar 
o:: niet echt eh.. 
m:: nee vaak is het meer van oh ja dat is waar het is meer de herkenning dan dat je er echt wat 

vann opsteekt. 

Onderstaandee moeder hecht een groter belang aan dergelijke programma's: 

Maarr gek, televisie, als ik zie, dat vind ik interessant, over kinderen, oh, ja dat was nog geweest, 
hebb ik opgenomen, heb ik mijn man laten zien, hoe je dan met kinderen, moetje aandacht geven, 
zoalss praten, spelen of zo. 

Toenn ik een moeder vroeg tijdens het interview hoe zij aan het gebruik van Echinaforce 
(homeopathischh middel) was gekomen vertelt zij: 

Omdatt hij vaak verkouden is en toen heb ik zo op de televisie gezien van die Vijf uur show laat hij 
ookk drie moeders die weten geen raad met die kinderen en eh waarom die kinderen altijd juist in 
dee wintermaanden altijd doorlopend verkouden zijn en die dokters die geven alleen maar van die 
penicillinee en zo en dat helpt ook helemaal niks die dingen... 

Nouu hij heeft dat niet gehad... nee maar ik hou niet zo van die dingetjes he ik hou meer van die 
medicijnenn op kruidenbasis, dus hebben ze die kinderen gegeven en toen hebben ze krijgen ze 
meerr weerstand. Ja want die kinderen als ze even naar buiten gaan zijn ze alweer verkouden. Ja en 
duss geef ik die druppeltjes. 

Uitt de interviews blijk t dat een aantal moeders hun idee voor het gebruik van 
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homeopathischee middelen bij verkoudheid op vergelijkbare wijze van de televisie hebben 
opgedaan. . 

Masserenn is handelen wat ik zowel bij de Hindoestaanse en Nederlands-Indische moeders 
aantrof.. Massage wordt tegenwoordig ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse 
moeder.. Een ontwikkeling die door een Hindoestaanse moeder tijdens een interview ter sprake 
komt: : 

m:: Laatst hebben ze op televisie gezegd, bepaalde mensen, Nederlandse mensen doen het toch 

ook.. De denk dat ze hebben het geleerd he? 

o:: Daar heb je gezien dat Nederlandse moeders dat ook doen? 

m:: Ja. Ze hebben het geleerd denk ik. En ze hebben ... ze leren het ook he, nu? Ze hebben een 

stichtingg is het, die moeders leren hun kindje te stimuleren met masseren enzo. 

Dee televisie is makkelijk toegankelijk en geeft een beeld van wat er op het gebied van 
gezondheidd in de samenleving speelt. Hier kunnen de moeders ideeën opdoen. Het niet 
dwingend.. De keuze om iets wel of niet toe te passen ligt geheel bij de moeders. Het luisteren 
naarr de radio bleek bij de door mij geïnterviewde moeders niet van belang voor het opdoen 
vann alledaagse kennis inzake gezondheid. 

ii.ii.  Boeken 
Lezenn van boeken tijdens de eerste zwangerschap kwam nog het meest vaak voor, waarbij de 
moederss willen weten wat er met hun lichaam gebeurt. Maar wanneer het kind er eenmaal is 
volstaatt men met informatie van het consultatiebureau of huisarts. Bij het volgende kind 
wordtt bijna niet meer gelezen. De redenen hiervoor zijn: 

Ikk kom er eigenlijk helemaal niet aan toe. 

Wanneerr er wordt gelezen vertellen de moeders: 

Nouu ik heb... ja ik lees nou de laatste tijd veel in dat boek van dokter Spock voor drie tot zes 

jarigen.. En daar lees ik wel veel in. En daar zie je ook dat heel veel dingen gewoon normaal zijn. 

Hett lezen van boeken komt bij mijn onderzoeksgroep weinig voor. 

Ui.Ui. Tijdschriften 
Sommigenn kregen het huisblad 'Groeien' (gratis toegezonden via Prenatal winkel) toegestuurd 
off  waren in een enkel geval geabonneerd op Kinderen. Ook Ouders van nu is een bron van 
informatie.. Veel bekeken is de huis-aan-huis reclame van de drogisten. Hieruit deden moeders 
hunn ideeën op over bijvoorbeeld vitamine preparaten. Hierdoor wordt onder meer de aandacht 
getrokkenn van een moeder die op zoek was naar vitamine tabletten voor haar zoontje: 

Ja,, want eh er was een folder thuis gevallen, daarin was er van die vitamines, voor kinderen voor 

grotee mensen, voor de botten en zo ja. Maar daar stond in datje eh ze ook ja in de normale drogist 

konn kopen. Het was ik weet niet iets van multi... multivitaminen voor kinderen. Van die kleine 

tabletjess was het geschreven met sinassmaak. 
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Verderr zegt zij hierover: 

Jaa dat probeer ik ja kijken, want eh ja ik zie... Want kijk door minder eten krijgen ze gewoon 
vlekkenn en zo want ja ze zeggen dat ze niet genoeg vitaminen hebben. Dus daarom ... in het 
lichaamm is er iets tekort, na een tijdje zo dus eh.. 

Dee moeder combineert hier verschillende bronnen van informatie. 
Moederss doen uit tijdschriften en ander schriftelijk materiaal met name ideeën op het 

gebiedd van preventie. 

Uitt de media kunnen de moeders actief informatie opnemen of passief informatie meekrijgen. 

Dee door de moeders verkregen kennis hebben zij opgebouwd door eigen ervaring met 
gezondheidsproblemenn of opgedane kennis via anderen en is dus andere kennis dan 
schoolkennis.. Uit mijn analyse blijkt dat media, evenals het netwerk, op verschillende 
manierenn kunnen bijdragen aan de kennis van de moeder. Al deze bronnen van kennis en 
mechanismenn van kennisverwerving kunnen door de moeders in verschillende combinaties 
wordenn gebruikt. 

Eigenwijsheid d 

Non-compliantiee in strikte zin staat voor therapieontrouw, ofwel het niet of niet volgens 
voorschiftt innemen van een door de arts voorgeschreven medicijnen. Ik wil in deze paragraaf 
echterr ook andere vormen van 'eigenwijsheid' van de moeders betrekken, zoals verschil van 
inzichtt bij interpreteren en het niet opvolgen van lekenadviezen. Hierbij gebruikt de moeder 
inn de hanteringssequentie of bij preventie haar 'eigen wijsheid' in plaats van de informatie 
diee bij het raadplegen wordt verkregen of de eerder uit verschillende bronnen opgedane 
kennis.. Onenigheid kan dus optreden ten aanzien van a) interpreteren en b) handelen. 

a)a) Botsende interpretaties 

Botsendee interpretaties vond ik zowel i. tussen moeders en hun lekennetwerk, als ii . tussen 
moederss en hulpverleners. 

/.. Botsen met het lekennetwerk 
Eenn typisch stukje van raadplegen en wat voor verwarring dit teweeg kan brengen in een 
voorbeeldd waar plaatsen en benoemen niet lukt is dat van een moeder met een dochtertje dat rode 
vlekkenn had. De moeder vertelt hierover het volgende: 

Dee rode pokkenvlekken... Zij had allang, maar zij kreeg het niet te snel he! Een beetje, beetje had 
ze,, toen had ik mijn schoonzusje gebeld, en die zei waterpokken. Maar voor de zekerheid ben ik 
tochh naar de huisarts geweest en die wist het niet. Toen ben ik toch naar de crèche geweest en 
toenn hebben ze mij daar gezegd dat het waterpokken was. En mijn schoonzusje zei al, maar ... ik 
vondd het zo vreemd, want ze had het niet op d'r tenen , ze had het niet op d'r hele lichaam, alleen 
eenn beetje op de armen had ze., dit, doe maar tot deze stuk had ze. 
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Dezee kreeg ze later he? Van op die rug. En dan had ze een paar op die gezicht. Dus, ik vond het zo 

vreemd,, waterpokken, en ze heeft van die rode. Waterpokken krijg je toch van die heel grote 

blazenn en zo. 

Enn gisteren had mijn schoonzus, die andere schoonzus van mij, dat het rode hond is. Ik weet echt 

niett wat het is. Zij had precies van die rode... rode blaasjes, ja heel rood. Het is heel vreemd want 

ik..... Waterpokken krijg je met een dag loopt het uit in je hele lichaam. En ze heeft het alleen maar 

tott hier gekregen. 

Dee moeder geeft zelf aan dat ze niet weet wat het is. Zij informeert bij haar lekennetwerk 
maarr de door hen aangegeven suggesties wijken af van de bij haar aanwezige kennis die voor 
haarr doorslaggevend is. Voor haar blijf t het probleem onbenoemd en niet geplaatst. 

ii.ii.  Botsen met professionele hulpverleners 
Inn bepaalde gevallen raadpleegt de moeder het professionele netwerk, maar wijkt de 
professionelee interpretatie af van de ideeën van de moeder. 

.... en ze vonden dat zijn balletjes opgezet waren en toen zeiden ze: 'hij zal er van huilen'; nou hij 

wass een model baby, hij huilde nooit, dat heb ik ook gezegd, maar toen zeiden ze 'nou toch maar 

evenn nakijken' dus.. Nou toen zeiden ze dus en., dat het opgezet was en dat ik daar... dat er iets 

niett goed was: nou, dan word je bezorgd en dan denk je 'wat is er dan', en toen zeiden ze 'nou we 

denkenn een liesbreuk' en als ze dan heel erg huilen... 

Dee moeder is toen verwezen van het consultatiebureau naar de huisarts. 

.... naar de huisarts en die zei van 'nou' die zag er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan, maar die 

zei:: ga voor de zekerheid maar naar het JKZ, daar zijn we dus naar toe gegaan, maar nadat ze., in 

hett begin moetje vrij vaak naar het zuigelingenbureau, en iedere keer begonnen ze er weer over, 

duss op een gegeven moment ga je erin geloven en toen zeiden ze want het is heel gevaarlijk als hij 

huilt'' want dan kan dat ... zo'n liesbreukje, dat is natuurlijk gebroken en dan er ... ze kunnen zijn 

darmenn door een ... nou het was een heel ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval is het heel 

gevaarlijk,, kan heel gevaarlijk zijn vooral bij een jongen dus, dat kon dan in de knel raken en dan 

eh... allerlei enge dingen. Nou dus eh kwamen we in het JKZ en daar hebben er drie artsen, drie 

kinderartsenn naar hem gekeken en de chirurg nog een keer en allemaal waren ze overtuigd van een 

liesbreuk,, terwijl er absoluut geen symptomen voor waren. 

Hijj  huilde niet hij had geen pijn want bij drukken erop reageerde hij niet, nou en uiteindelijk 

moestt hij toch geopereerd worden vonden ze en wie ben je dan om... ik was natuurlijk helemaal 

nogg niks gewend met kinderen, ja je denkt 'een arts weet het' en zeker als een paar dat tegen je 

zeggen,, dan denk je ja... Maar het was zo wreed, het was zo ontzettend zielig toen... 

Dee moeder is het dus eigenlijk niet eens met de artsen maar heeft desondanks haar zoontje 
latenn opereren. Zij beschikt immers niet over de nodige kennis. Zij draagt zo het 
gezondheidsprobleemm van haar zoontje over in professionele handen. 
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Hett gekke, dat was het meest idiote wat je je voor kan stellen is dat nooit iemand tegen mij gezegd 
heeftt 'het was niet nodig geweest'; dat stond in een briefje voor mijn huisarts dat dicht geplakt 
was,, daar stond in dat het geen liesbreuk was geweest, dat heeft nooit iemand in het JKZ heeft 
nooitt iemand dit gezegd tegen me terwijl we nog een paar keer voor nacontroles zijn geweest. 

Dee huisarts heeft de moeder achteraf over de inhoud van het briefje geïnformeerd. Omdat haar 
eigenn gevoel dat er niets aan de hand is, wordt bevestigd is het des te erger. In onderstaand 
voorbeeldd is er volgens de moeder wel iets aan de hand met het oortje van haar kind: 

m:: Er is niks aan de hand, ja een beetje vocht of te veel vet of wat dan ook. Mijn huisarts zegt: 
datt is binnen een paar weken weg. Dat heeft elk kind wel eens. Daar krijgen ze oordruppels 
voor.. En op het Juliana Ziekenhuis zeiden ze: dat vertrekt vanzelf, er is niks mee aan de 
hand.. Maar dat kind zit er mee. Want als je haar oor in kijkt, nou dan zie je echt gewoon 
datt gele zitten. Zo erg is het. 

o:: En heeft ze er last van, of hoort ze sommige dingen niet? 
m:: Ja dat weet ik niet. Ze heeft een gehoortest gedaan en daar was haar linker of haar rechter 

oortjee goed en de ander niet goed., dan zou ze een andere oproep krijgen... maar .. dus dat 
weett ik ook niet. De ben daar wel gewoon over blijven vragen, maar alles is okay zeggen ze. 
Duss dat moet ik dan maar aannemen. Als het door drie artsen verteld wordt. 

Ondankss de twijfels van de moeder neemt zij aan wat er door de artsen is verteld. 

Botsendee interpretaties treden zowel binnen het lekennetwerk als met de professionele 
hulpverlenerss op. 

b)b) Afwijkend handelen 

Hett niet handelen volgens adviezen van anderen komt zowel voor ten opzichte van 
i.. traditionele kennis als van ii . professionele adviezen. 

i.i. Niet volgens traditionele kennis 

Datt het opvolgen van adviezen niet voor iedereen vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat er ook 
moederss zijn die hun alledaagse zorg op eigen wijze invullen. Over het eten van een kind en 
anderee dagelijkse dingen vertelt een moeder: 

o:: mmm heb je het idee datje het hetzelfde doet als je moeder? of zeg je van nou, nee, ik heb 
tochh een heleboel dingen die ik anders doe? 

m:: nee, zelf alles, zelf alles gewoon zelf, niet als mijn moeder of zo, nee. 
o:: niet als je moeder, je hebt echt het idee van 
m:: zelf gewoon 
o:: ik heb mijn eigen weg? 
m:: ja 

Eenn traditioneel middel tegen de koorts is volgens een Nederlands-Indische moeder: 

eh.... die 4711 eau de cologne met uien en zo als je hoge koorts hebt om in te smeren, dus eh 4711 
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eauu de cologne met gesnipperde uien daar maak je een papje van en daar smeer je iemand mee in. 

Ditt is bij de moeder vroeger toegepast, maar zij doet het met bij haar eigen dochters: 

Alss ze heel hoge koorts hebben dan bel ik de dokter wel. 

Inn de relatie met netwerk speelt het al dan niet voldoen aan verwachtingen een rol in het 
handelen. . 

Badenn in blauw komt in mijn Surinaams-Hindoestaanse onderzoeksgroep veel voor. Maar 
niett alle Surinaams-Hindoestaanse moeders baden hun kinderen in blauw. Zo vertelt een 
moeder: : 

Jaa eigenlijk ehm... De geloof eigenlijk niet echt... helemaal niet eigenlijk. 

Dezee moeder weet wel van het boze oog, maar doet niets omdat ze er niet in gelooft. De 
moederr past de aan religie gekoppelde kennis niet toe. In de culturele setting zijn in de 
overwegingenn bij het handelen het niet willen opvolgen van tradities en het weerstaan van 
socialee druk van belang. 

ii.ii.  Niet volgens professioneel advies 
Inn het materiaal komen verschillende situaties voor waarin moeders professionele hulp inroepen 
enn de adviezen niet opvolgen. Hierbij laten zij hun eigen kennis prevaleren boven de 
professionelee kennis. Als overweging voor het wachten met het geven van een door de huisarts 
voorgeschrevenn medicijn vertelt een moeder: 

Omdatt ik toch niet zo voor medicijnen voor hem ben. Ik neem iets makkelijker in voor mijzelf dan 

ikk het aan hem geef en ik heb ze ook uiteindelijk helemaal niet gegeven. 

Hett uitstel van het geven van de medicatie van de huisarts (nog niets doen) heeft hier uiteindelijk 
geleidd tot afstel (niets doen). Het volgende beschrijft de gebeurtenissen bij een geval van stuip: 

Duss op een gegeven moment toen T. er was, toen had hij, met zes weken kreeg hij koorts en toen 

beldee ik hem [de huisarts], toen zei ik "nou T. is ziek" en toen zei hij "laat hem op zijn eigen 

weerstandd een poosje", maar daar was hij toen nog veel te klein voor, dus het was gewoon, ging 

helemaall  verkeerd, dus toen dacht ik van 'dit kan niet' en... 

Zee volgt het advies, ondanks haar twijfels, in eerste instantie op: 

Enn toen dacht ik van nou oké...De intuïtie van de moeder bleek echter gegrond: 's nachts nam de 

koortss toe, en het kind kreeg koortsstuipjes. 

Ditt is voor haar aanleiding om een andere arts te waarschuwen: 

Ja,, het was 's nachts en toen had een nachtdokter gebeld en die kwam en die zei 'waarom heb je je 

huisartss niet gebeld? De zeg 'die heb ik gebeld', nou toen zeiden ze, daar had hij wat voor moeten 

krijgen,, zo'n klein kindje dat eh. dat kan niet, dat is best gevaarlijk ook nog, en toen dacht ik, ja dit 
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kann eigenlijk niet en toen heb ik dus een andere huisarts gezocht. 

Dee moeder hecht in eerste instantie aan het oordeel van een arts, maar krijgt haar eigen inzichten 
laterr bevestigd, met verstrekkende gevolgen. Er zijn echter ook hulpverleners die waarde hechten 
aann de visie van de moeder, maar dit wordt niet altijd door de moeders gewaardeerd. Een moeder 
verteltt hierover 

Ikk had toen een ontzettend lieve huisarts, maar die was gewoon, ja het was eigenlijk zo, dan vroeg 

hijj  van; Wat is er? Wat heb je? want je komt natuurlijk daar als je wat hebt, nou toen zei ik 'Ja ik 

hebb buikpijn' toen zei hij hoe denk je dat het komt ik zeg 'nou misschien menstruatiepijn, dat 

weetweet ik niet', en 'wat wil je ervoor hebben, dan moest je zelf een diagnose gaan zitten stellen en 

ookk zeggen wat je er voor wilde hebben, dus dat was gewoon... dus op een gegeven moment toen 

T.. er was, toen had hij met zes weken kreeg hij koorts en toen belde ik hem, toen zei ik 'nou T. is 

ziek'' en toen zei hij 'laat hem op zijn eigen weerstand een poosje' maar daar was hij toen nog veel 

tee klein voor dus het was gewoon, ging helemaal verkeerd, dus toen dacht ik van 'dit kan niet' en 

toenn heb ik een andere huisarts gekozen. 

Err zijn huisartsen die moeders aanzetten zelf na te denken over het probleem en te handelen. Een 
moederr vertelt hierover: 

Nouu mijn eigen huisarts die zei dan altijd, die zei je weet best wel hoe en wat, wat ji j voelt, ja volg 

datt maar. 

Hett wachten met handelen kan ook optreden nadat de huisarts is geraadpleegd. Dit is een vorm 
vann handelen die meerdere keren voorkomt en waar dus van een patroon gesproken kan worden. 
Dee reden waarom de moeders dit doen is omdat zij eigenlijk willen weten wat er nu precies aan 
dee hand is; wat de huisarts voorschrijft of adviseert is dan van ondergeschikt belang. Dit zien we 
o.a.. optreden bij kinderziekten. 
Terr illustratie van het wait-and-see patroon een voorbeeld van een moeder die vertelt: 

Dee kon gelijk een recept komen halen en het bleken zetpillen te zijn en ik wacht nog even met ze te 

geven. . 

Dee moeder neemt dus ondanks het raadplegen van de huisarts het heft weer zelf in handen. Het 
adviess van de huisarts wordt niet opgevolgd. De moeder van een dochter die slecht eet vertelt: 

Zee is voor mijn doen veel te mager. 

Ondankss het feit dat het consultatiebureau en de huisarts de moeder hebben verteld dat ze 
goedd voor haar lengte en leeftijd was, kreeg ze van haar huisarts een eetlust opwekkend 
drankje. . 

Inn de interviews gaven de moeders hun ervaringen over de door het consultatiebureau 
geadviseerdee blikken melkpoeder. Er zijn moeders die vertellen deze adviezen strikt 
opgevolgdd te hebben. 

Alss er gezegd werd zoveel millilite r dan kreeg R. dat ook. Ook al waren die blikken melk duur 

205 5 



77 Bronnen 

Err zijn echter ook moeders die vertellen eerst het advies opgevolgd te hebben en vervolgens 
snell  te zijn overgestapt op wat anders: 

Diee Almiron... dat heeft hij nog nooit gegeten want dat lustte hij niet ik heb wel toen hij uit het 

ziekenhuiss kwam heb je toch zo'n traytje met die flesjes hadden zoals ze dan in het ziekenhuis 

krijgenn heb ik toen gehaald bij de Albert Heijn en ik ging er iedere keer zo een flesje bij halen 

totdatt op een gegeven ogenblik dat hij last van zijn buikje kreeg dat hij 's nachts lag te kramperen 

vann de pijn toen was hij net een paar maanden. Nou toen ben ik er maar mee gekapt en zo en toen 

benn ik overgegaan op Kindermeel. Molenaars Kindermeel. 

Off  de moeders ook daadwerkelijk de adviezen opvolgen van de geraadpleegde persoon of 
mediaa verschilt per moeder. De eigen inzichten van de moeder spelen hierbij een belangrijke 
rol. . 

Eenn andere vorm van non-compliantie die ik aantrof was het feit dat moeders adviezen van 
eenn hulpverlener niet opvolgen in verband met de financiële situatie van het gezin. De moeders 
vann het onderzoek komen uit de minder draagkrachtige wijken van Den Haag. Het opvolgen 
vann medische adviezen is dan ook niet altijd mogelijk. Een Surinaams-Hindoestaanse moeder 
verteltt over een hoestdrank van de huisarts: 

Zo'nn dertien vijftien gulden voor drie kinderen alleen, dan krijg je zo'n fles. Ja driehonderd 

tweehonderdd millilite r staat er. En dan betaal ik gewoon voor die drie kinderen dan geeft hij 

gewoonn gezamenlijk voor de drie kinderen dus misschien als dat het een heeft die anderen ook. 

Dann geeft de dokter gelijk. Vooruit dus. En ja dan moet ik gelijk dertien of vijftien gulden of zo 

betalen.. En dat vind ik gewoon duur, want vroeger kreeg je het gewoon gratis. 

Dee moeder koopt de hoestdrank nu bij de drogist: 

Jaa en dan betaal ik gewoon voor van die grote flessen, Dampo is het. En die koop ik gewoon die 

hebb ik van die kriebelhoest heb je. Van die vastzittende hoest en dan ja wat je ook hebt... Want in 

hett begin heb ik kriebelhoest en dan koop ik die en dan. En die helpt ook en dus helpt het voor 

mijnn kinderen ook. Dus dan koop ik gewoon een fles en die gebruiken wij allemaal. Dus eh... Ja en 

hett kost tien gulden. 

Jaa en dat heb ik niet apart. De heb voor de kinderen en voor mijzelf heb ik niet apart. Want als je 

bijj  de dokter gaat dan moet je voor jezelf ook vragen en dan misschien krijg ik ook een grote fles 

enn dan moet ik voor mezelf ook dertien of vijftien gulden ... Gewoon bij de drogist koop ik voor 

onss allemaal en dan geef ik gewoon een beetje minder aan de kinderen. 

Opp een enkele uitzondering na gaven alle moeders de door het consultatiebureau 
geadviseerdee vitaminen. Alles wordt echter steeds duurder en wanneer je bijstandsmoeder 
mett drie kinderen bent blijf t er volgens een Surinaams-Hindoestaanse moeder niet veel 
budgett meer over voor Fluor en AD druppeltjes. De moeder vertelt dat haar jongste zoontje 
vann drie slecht eet en dat hij sinds enige tijd lichte vlekken op zijn huid krijgt. De moeder wil 
dee vitaminen kopen omdat zij de vlekken op de huid van haar zoontje interpreteert als een 
vitaminee tekort. 

Jaa dat probeer ik ja kijken, want eh ja ik zie.. Want kijk door minder eten krijgen ze gewoon 
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vlekkenn en zo want ja ze zeggen dat ze niet genoeg vitaminen hebben. 

Duss daarom... In het lichaam is er iets tekort, na een tijdje zo dus eh... 

Ikk vraag of haar zoontje AD druppeltjes krijgt. De moeder antwoordt hierop: 

Nee,, het is op. Ja twee weken is het op, heb ik het niet meer gegeven. Ja, zo'n fles koop je acht, 

negen,, elf gulden, tweehonderd tabletjes. Dus het is wel duur daarom. Want soms kom ik ook geld 

tekortt en dan kan ik als het nodig is dan kan ik het niet meer kopen. 

[[  ] 

Duss dan kan ik niet telkens aan mijn moeder zeggen, ja leen mij zoveel en ja, als ik ga zeggen wat 

ikk wil dan eh.. Nee als ik echt heb dan koop ik. 

Financieell  zit de moeder moeilijk. Zij besluit daarom geen vitamine AD en Fluor te geven. 
Hierr is dus een vorm van non-compliantie tegen haar eigen inzicht: ze wil wel geven, maar ze 
kann niet. Als blijkt dat haar zoontje vlekken krijgt zoekt zij toch genezing in vitaminen. Dan 
steltt ze haar prioriteit bij. Een andere moeder gaf eerst de door het consultatiebureau 
geadviseerdee blikvoeding maar is daarna om financiële redenen snel afgehaakt. 

Molenaarss kindermeel daar ben ik ook groot mee geworden zegt mijn moeder. 

Ookk hier bepaalt de financiële draagkracht de mogelijkheden om adviezen op te volgen. 

Zowell  in interpreteren als handelen varen de moeders niet alleen op eigen inzicht, maar 
wisselenn van gedachten met het lekennetwerk en het professionele netwerk. Bij 
gezondheidsproblemenn biedt de hulpverlener of het lekennetwerk waar de moeder om advies 
vraagtt echter niet altijd uitkomst. Enerzijds omdat de adviezen niet aansluiten bij de ideeën van 
dee moeder of anderzijds omdat hulpverlener of het lekennetwerk het gewoon niet weet. Moeders 
handelenn in beide gevallen op basis van hun eigen expertise, omdat ze vinden dat het anders 
moett of op basis van intuïtie. Enerzijds kan de moeder besluiten een advies, dat zij krijgt bij 
raadplegenn in geval van ziekte, niet toe te passen; anderzijds kan zij besluiten kennis die over 
preventieff  handelen is opgedaan niet te gebruiken. Of de moeders de gegeven kennis ook 
actieff  toepassen is mede afhankelijk van sociaal-economische factoren, motivatie en 
prioriteiten.. Dit laat de dynamiek zien in de interactie tussen de moeders en hun lekennetwerk 
enerzijds,, en tussen de moeders en het professionele netwerk anderzijds. 

Conclusie e 

Bijj  een gezondheidsprobleem raadplegen moeders in eerste instantie de mensen die dicht bij 
henn staan - dit kan de directe familie zijn maar het kunnen ook vrienden zijn. Voor de 
Surinaams-Hindoestaansee moeder is er naast familie en kennissen de stap naar de traditionele 
genezer.. Dan volgt voor alle moeders de stap naar de professionele hulpverlener. In de meeste 
gevallenn is dit het raadplegen van de huisarts of consultatiebureau-arts. De medische kennis 
vann moeders in hun alledaagse zorg voor de kinderen kan worden beïnvloed door hun 
netwerkk en cultuur. 
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Traditioneell  handelen is beredeneerd op basis van kennis of niet beredeneerd, dat wil zeggen op 
basiss van sociale druk of vanzelfsprekendheid. De druk krijgt ook een overweging mee, namelijk 
doorr te doen wat men van je vraagt gaat het gezondheidsprobleem sneller over. Hierbij wordt de 
acceptatiee van het voorgeschreven gebruik bevorderd door de veronderstelde positieve werking 
vann het handelen. 

Hett netwerk blijkt op verschillende manieren bij te dragen aan de kennis van de moeder: 
wanneerr de moeder (actief) om advies vraagt of (passief) ongevraagd advies krijgt. Hierbij 
kann de moeder eerder kennis opgedaan hebben van het netwerk, of kennis verkregen in een 
specifiekee hanteringssequentie, als het nodig is. 

Dee media blijken, evenals het netwerk, op verschillende manieren bij te dragen aan de kennis 
vann de moeder: zowel wanneer de moeder (actief) advies zoekt als wanneer zij (passief) 
ongevraagdd advies opdoet. 

All  deze bronnen van kennis en mechanismen van kennisverwerving kunnen door de moeders 
inn verschillende combinaties worden gebruikt. Binnen een hanteringssequentie wordt dus 
zowell  kennis gebruikt die eerder is opgedaan, als kennis die tijdens dat geval door raadplegen 
iss verkregen. 

Datt de interpretatie van moeder enerzijds en hulpverlener of lekennetwerk anderzijds niet altijd 
opp één lijn ligt kan meningsverschillen tot gevolg hebben. Of de moeders ook daadwerkeüjk 
ietss met verkregen leken- en professionele adviezen en kennis doen is afhankelijk van de 
situatiee en de eigen rationaliteit van de moeder. 
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