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Inn het onderzoek staat het alledaags omgaan met gezondheidsproblemen, bekeken vanuit het 
lekenperspectieff  centraal. De resultaten van het onderzoek zijn een weerslag van het verborgen 
'werk'' thuis dat de moeders uitvoeren bij gezondheidsproblemen van hun kinderen. 

Dee uitvoering van de dataverzameling heeft een rijke bron van informatie over het 
alledaagsee gezondheidshandelen bij drie groepen moeders opgeleverd. Het gebruik van door de 
moederss bijgehouden dagboekjes heeft in de praktijk goed gewerkt, zowel in de 
vervolginterviewss als bij de verdere analyse van het materiaal. 

Err bestaat een grote consistentie tussen de inhoud van de dagboekjes en wat de moeders in 
dee drie herhaalde interviews over hun handelen vertellen. Hieruit blijkt dat de verhalen van de 
moederss over hun handelen in de interviewcontext een zo goed mogelijke weergave zijn van het 
feitelijkee handelen. 

Inn de analyse ben ik uitgegaan van de typologie van het handelen en de overwegingen 
hierbij.. Dit geeft inzicht in de grote variatie van het alledaagse handelen. Verder zijn deze 
bevindingenn omgezet naar de typologie van de alledaagse gezondheidsproblemen. Tenslotte heb 
ikk het handelen in elk van de elementen (signaleren, interpreteren, handelen) geïllustreerd met 
eenn voorbeeldverhaal. Op deze wijze is een onderbouwing van de bevindingen vanuit 
verschillendee perspectieven verkregen. 

Dee heb in dit onderzoek de grote variatie van het handelen van moeders in de alledaagse 
gezondheidszorgg gedetailleerd in beeld gebracht. Moeders ondersteunen hun alledaagse 
gezondheidszorgg met overwegingen en redeneringen om hun handelen te legitimeren. In dit 
explorerendee onderzoek blijken algemeen geldende patronen over de totale 
hanteringssequentiee bij een bepaald gezondheidsprobleem moeilijk te geven, omdat de 
moederss uit mijn relatief kleine onderzoeksgroep bij ieder gezondheidsprobleem de 
elementenn verschillend invullen, hierbij puttend uit de beschreven grote variatie aan 
subelementen.. Dit maakt het totale alledaagse gezondheidswerk dat moeders verrichten tot 
eenn complex geheel van signalen, interpretaties, handelen en overwegingen daarbij. 

Signalerenn is een complex proces waarin moeders reeds het nodige 'werk' verrichten. 
Moederss houden de gezondheid van hun kinderen nauwlettend in de gaten. De 'normale' 
gezondee situatie dient daarbij als uitgangspunt. Zij gebruiken gedrags-, lichamelijke en 
communicatievee aanwijzingen. Kernelementen hierin zijn combinaties, de ernst en het 
tijdsperspectieff  van aanwijzingen. In de overwegingen bevestigen moeders de aanwijzingen 
enn zoeken verificatie. Voor de moeders lijk t bij het vóórkomen van meerdere aanwijzingen 
hett gedrag doorslaggevend. Er is een nauw verband tussen signaleren en interpreteren. 

Inn het totale interpretatieproces is het voorkomen en de volgorde van de sub-elementen 
vaststellenn wat er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en ongerust zijn, variabel. 
Interpreterenn leidt tot verschillende niveaus van zekerheid over welk gezondheidsprobleem 
speelt.. Normaliseren en ongerust zijn spelen in de overwegingen in het interpretatieproces een 
belangrijkee rol. Ze zijn aan elkaar gerelateerd omdat wanneer het normaliseren niet lukt, de 
ongerustheidd bij de moeders toeneemt. Hierbij is er een wisselwerking met de bij de moeders 
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aanwezigee kennis en ervaring. Bij toenemende kennis zijn problemen makkelijker te 
normaliserenn en neemt ongerustheid af. In de overwegingen bij vaststellen wat er aan de hand 
iss vormen ernst en tijdsperspectief zoals door de moeder gesignaleerd een belangrijk element. 
Weerstandd is in de overwegingen van de moeders nauw gerelateerd aan het zoeken naar 
verklaringen. . 

Eenn uitgangspunt in de zorg van moeders is dat zij bij een geconstateerd 
gezondheidsprobleemm van hun kinderen vrijwel altijd 'iets' willen doen. Wat 'iets' is lijk t 
moeiüjkk aan te geven. Het verschilt van moeder tot moeder, en van situatie tot situatie. De 
variabiliteitt ligt in het naar eigen inzicht van de moeder geven van uitwendige dan wel inwendige 
middelen,, een huismiddeltje of religieuze handeling, even afwachten of de huisarts raadplegen. 
Hett handelen van de moeders bij alledaagse gezondheidsproblemen is, naast het wegnemen van 
oorzaken,, veelal gericht op symptoombestrijding, het verlichten van de klachten. In de 
overwegingenn speelt de aanwezige of aangereikte kennis een belangrijke rol. 

Preventiee is een specifieke vorm van handelen, dat direct voortkomt uit kennis. Moeders 
handelenn ook hier naar eigen inzicht. Hierbij is er veelal een relatie met eerder voorgekomen 
gezondheidsproblemen.. Weerstand komt in een groot deel van de overwegingen bij preventie als 
bepalendd element naar voren. 

Moederss kunnen binnen alle elementen van de hanteringssequentie raadplegen. Het 
netwerkk kan ook sociale druk op de moeder uitoefenen welke de hanteringssequentie kan 
beïnvloeden. . 

Dee drempel om de huisarts te raadplegen is over het algemeen laag. De moeders bepalen 
ditt in grote mate zelf, waarbij de ernst van het probleem een belangrijke rol speelt. Voor alle 
moederss liggen de afwegingen om de huisarts wel of niet te raadplegen anders. Tussen 
"daarvoorr hoefje niet naar de huisarts" en gevallen waarin raadplegen evident is, ligt een grijs 
gebied,, waarin ook de kennis van de moeder in belangrijke mate bepaalt of zij de huisarts 
benadert. . 

Dee adviezen van professionele helpverleners volgen moeders zeker niet altijd op. Deze 
eigenwijsheidd bij gezondheidsproblemen van hun kinderen speelt hierbij niet alleen bij het 
innemenn van medicijnen, maar ook bij het interpreteren. Verder komt verschil van inzicht niet 
alleenn voor ten opzichte van professionele hulpverleners, maar ook bij het eigen lekennetwerk. 

Hett opdoen van kennis is een proces dat continu plaatsvindt, zowel tijdens, als buiten 
hanteringssequenties.. Verschillende vormen van ervaring en het lekennetwerk van de moeder 
spelenn hierbij een belangrijke rol. 

Inn het signaleren van aanwijzingen is mij geen verschil opgevallen tussen de drie 
verschillendee onderzoeksgroepen. Bij het interpreteren krijgen bepaalde gezondheidsproblemen 
bijj  Surinaams-Hindoestaanse moeders een bovennatuurlijke betekenis. Hieraan is vervolgens 
traditioneel-religieuss handelen gerelateerd. Verder heb ik ook bij Nederlandse en Nederlands-
Indischee moeders traditioneel handelen aangetroffen. Veel preventie bij Surinaams-
Hindoestaansee moeders is gericht op het voorkomen van bovennatuurlijke 
gezondheidsproblemen.. Bij de verspreiding van kennis, welke een oorsprong heeft in het land 
vann herkomst speelt het netwerk een belangrijke rol. Ook met betrekking tot gezondheidsgedrag 
zijnn rituelen echter onderhevig aan verandering. De kennis over het waarom van bepaalde 
handelingenn blijkt bij bepaalde moeders niet meer aanwezig. 

Dee hanteringssequentie van Locker kent drie opeenvolgende elementen: aanwijzingen, 
interpreterenn en handelen. De heb elk van deze elementen van dit model gedetailleerd 
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uitgewerkt. . 
Hett element 'aanwijzingen' zoals door Locker beschreven heb ik, op basis van de 

verhalenn van de moeders, als 'signaleren' een actief onderdeel van de hanteringssequentie 
gemaakt. . 

Bijj  vergelijking van de bevindingen met het model van Locker blijkt dat de 
hanteringssequentiee als een meer cyclisch proces kan worden gekenmerkt. Na het handelen 
blijvenn moeders signaleren, interpreteren en zonodig opnieuw handelen. De normale situatie 
iss daarbij voor de moeders zowel begin- als eindpunt van de sequentie. 

Dee hanteringssequentie blijkt ook toepasbaar op de -in tegenstelling tot Locker- in 
mijnn onderzoeksgroepen voorkomende 'bovennatuurlijke' gezondheidsproblemen. 

Preventiee is voor de moeders is in het alledaagse gezondheidshandelen een belangrijk 
aspect.. Dit handelen laat zich echter niet in de hanteringssequentie indelen. Er is geen sprake 
vann signaleren en interpreteren, en betreft dus alleen handelen. 

Bijj  Locker vormt het raadplegen onderdeel van handelen, vergelijkbaar met 
bijvoorbeeldd smeren, of niets doen. In vergelijking met Locker heb ik het element raadplegen 
echterr nadrukkelijk als apart element uitgewerkt, omdat de moeders niet meer naar eigen 
inzichtt handelen, maar anderen betrekken bij hun signaleren, interpreteren en behandelen. 

Kenniss opdoen is zowel bij Locker als in mijn onderzoek een proces dat naast de 
feitelijkee hanterings sequentie staat. Wel kunnen moeders tijdens een hanteringssequentie later 
tee gebruiken kennis opdoen. 

Mett de presentatie van mijn bevindingen heb ik een tip van de sluier opgelicht van het 
alledaagsee handelen thuis van Nederlandse, Nederlands-Indische en Surinaams-
Hindoestaansee moeders. Hieruit blijkt hoeveel verborgen werk moeders thuis, in 
samenwerkingg met hun lekennetwerk verrichten, zowel bij het signaleren, interpreteren, als 
handelen.. Er blijkt sprake van een grote zelfredzaamheid. 

Inn mijn onderzoeksgroep blijken de vaders niet actief met de alledaagse 
gezondheidszorgg van de kinderen bezig te houden. Dit kan deels worden verklaard door de 
socialee opbouw van mijn onderzoeksgroep, waar slechts maar een klein deel van de moeders 
werkt,, en dan vaak parttime. De moeders besteden dus het meeste aandacht aan hun gezin. 
Wanneerr de ernst van een probleem toeneemt, treedt de vader vaak wel naar voren. 

Moederss fungeren als een filter voor de huisarts. Lang niet alle gezondheidsproblemen 
bijj  kinderen komen bij de huisarts terecht. Moeders maken steeds afwegingen of, en zo ja 
wanneerr ze de huisarts of een andere professionele hulpverlener zullen raadplegen. Er zijn 
echterr veel voorbeelden waar moeders voor alle zekerheid raadplegen om hun eigen 
hypothesess bevestigd te zien. Over het algemeen lijk t de huisarts voor mijn onderzoeksgroep 
makkelijkk toegankelijk. 

Hett totaal aan bevindingen op het vlak van raadplegen, kennis opdoen en eigenwijsheid 
illustreertt de dynamiek in het opdoen en gebruik van de kennis en het grensverkeer tussen de 
leken-- en professionele netwerken. 

Dee recente ontwikkelingen rond meningokokken C illustreren nog eens de verschillende 
bevindingen:: Onwetendheid over betreffende ziekte en de daarbij behorende symptomen kan 
grotee gevolgen hebben. Dit resulteert in angst en onzekerheid. De ouders willen graag iets 
doen,, en kiezen massaal in eigen beheer voor preventieve maatregelen. 

Err wonen in Nederland nog zeer veel andere nationaliteiten dan in mijn onderzoek 
beschreven.. De wetenschappelijke aandacht richt zich vaak slechts op de grootste groepen 
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allochtonen.. Voor een goede aansluiting van professionele medische zorg op de thuissituatie 
iss het verder gedetailleerd in kaart brengen van alledaagse zorg bij allochtonen in Nederland 
wenselijk. . 

Dee resultaten van dit onderzoek op het gebied van kennis opdoen in de alledaagse 
gezondheidszorgg kunnen een brug slaan naar andere disciplines, zoals medische 
wetenschappen,, pedagogiek, gezinssociologie en vakgebieden die zich richten op etniciteit. De 
hoopp dat de resultaten van mijn onderzoek hulpverleners meer inzicht kunnen geven in de 
processenn rondom alledaagse gezondheidsproblemen in de thuissituatie, en daarmee het werk 
vann de moeder de honorering geven die het verdient. Immers, als geneeskunde wordt gezien 
alss een hoeveelheid kennis die wordt toegepast op problemen van mensen, in plaats van op 
biologischee abnormaliteiten, is begrip van hulpzoekend gedrag en van interactionele 
problemenn van belang. 
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