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Onderzoekk op het gebied van de alledaagse gezondheidszorg in Nederland is nog schaars. Dit 
proefschriftt vormt een bijdrage aan een beter inzicht in de diversiteit en complexiteit van het 
werkk dat moeders verrichten in hun alledaagse zorg voor de kinderen. Hierbij zijn zowel 
Nederlandsee moeders als moeders met een andere culturele achtergrond onderwerp van 
onderzoek.. Het verborgen handelen van de moeders in de thuissituatie staat hierbij centraal. 
Dee vraagstelling omvat de volgende aspecten: Hoe signaleren, interpreteren en behandelen 
moederss met een verschillende etnische achtergrond alledaagse gezondheidsproblemen van 
hunn kleine kinderen? Welke overwegingen laten moeders gelden in het omgaan met 
alledaagsee gezondheidsproblemen van hun kinderen? Wat zijn de kennisbronnen van de 
moeders? ? 

Naastt tien Nederlandse moeders worden in dit kwalitatieve explorerende onderzoek tien 
moederss met een Nederlands-Indische en tien met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond 
onderzocht.. De moeders die voor dit onderzoek werden benaderd zijn vrouwen met minimaal 
éénn kind in de leeftijd van één tot vier jaar. De moeders wonen in drie Haagse wijken met 
voorall  minder draagkrachtige bewoners. Met deze selectie is ernaar gestreefd de sociale status 
vann de moeders constant te houden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van halfopen 
interviewss in combinatie met door de moeders bijgehouden dagboeken. De dagboeken 
maaktenn het mogelijk dat de moeders tijdens de twee vervolginterviews hun overwegingen bij 
enn verantwoordingen voor hun optreden bij de gezondheidsproblemen van hun kinderen goed 
kondenn weergeven. Tijdens de interviews gaven de informanten soms aan bij wie zij hun 
kenniss hadden opgedaan. Om het materiaal geschikt te maken voor analyse zijn alle 
opgenomenn negentig interviews getranscribeerd. Voor het beschrijven van het omgaan met 
gezondheidsproblemenn van de moeders is het begrip 'management sequence' 
('hanteringssequentie')) van Locker als uitgangspunt genomen. Elk van de elementen van deze 
sequentie:: signaleren, interpreteren en handelen, is hierbij afzonderlijk geanalyseerd. Bij de 
analysee van het materiaal is uitgegaan van de door de moeders genoemde 
gezondheidsproblemen.. Naast behandelingen werden er door de moeders ook preventieve 
activiteitenn genoemd. In de analyse van de interviews met de moeders bleek een grote diversiteit 
inn signaleren, interpreteren en praktisch handelen. Ook de overwegingen van de moeders zijn 
hierbijj  betrokken. Deze hebben enerzijds betrekking op de technische uitvoering van het 
praktischh handelen en op conditionele factoren, en anderzijds op het doel en de werking van het 
handelenn en op wat de moeders hierbij heeft gemotiveerd. 

Hett 'signaleren van aanwijzingen' (hoofdstuk 4) is het begin van het proces dat zich bij de 
moederss afspeelt in het omgaan met gezondheidsproblemen. Voor de moeders lijk t bij 
meerderee en ook verschillende aanwijzingen het gedrag van het kind doorslaggevend. 
Aanwijzingenn worden niet altijd direct door moeders opgemerkt. 
Inn het signaleren van aanwijzingen is geen verschil gevonden tussen de drie verschillende 
onderzoeksgroepen.. Alle moeders houden nauwlettend een verstoring van de normale situatie 
vann hun kind in het oog. Uit de data blijkt dat moeders bij het signaleren van aanwijzingen de 
'normale'' situatie van hun kind als uitgangspunt nemen. De 'normale' situatie is relatief en 
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kann per moeder verschillen. Uit de verzameling van aanwijzingen die bij bepaalde 
gezondheidsproblemenn worden waargenomen, blijkt dat er een samenhang bestaat tussen een 
gezondheidsprobleemm en de daarbij waargenomen aanwijzingen. In hun overwegingen 
bevestigenn moeders de aanwijzingen en zoeken zij vaak verificatie. Aanwijzingen komen 
meestall  in combinatie voor, soms opeenvolgend en soms ook tegenstrijdig. Hierdoor is 
signalerenn een complex proces waarin moeders 'werk' verrichten. De kennis van de moeders 
speeltt hier een belangrijke rol. Hieruit blijkt al dat het signaleren nauw verbonden is met 
'interpreteren'' en vrijwel altijd direct hierin overgaat. 

Wanneerr er aanwijzingen worden gesignaleerd die afwijken van de normale gezonde situatie, 
begintt bij de moeders het 'interpreteren' (hoofdstuk 5). De aanwijzingen dat er iets niet in 
ordee is bij het kind roept activiteiten op. Het interpretatieproces is te differentiëren in 
verschillendee activiteiten: vaststellen wat er aan de hand is, normaliseren, verklaren, en 
ongerustt zijn. In het interpretatieproces is de volgorde van deze sub-elementen variabel. Het 
feitt dat aanwijzingen zich soms gemaskeerd manifesteren maakt het voor de moeders 
moeilijkk een interpretatie te geven van de door hen waargenomen aanwijzingen. Op welke 
wijzee de moeders de aanwijzingen van hun kinderen interpreteren, is afhankelijk van de bij 
dee moeders aanwezige kennis. Ook de ernst van het probleem speelt bij de interpretatie een 
rol.. Bij het verklaren van problemen vormt de weerstand van het kind een belangrijke factor. 
Moederss proberen bij gezondheidsproblemen net te doen of er niets aan de hand is, of het 
probleemm minder erg in te schatten dan dat het daadwerkelijk is. In dit proces van 
'normaliseren'' speelt verantwoording een rol. De elementen normaliseren en ongerustheid 
hangenn nauw samen. Uit de interviews komt naar voren dat de waargenomen ernst van de 
aanwijzingg het al of niet ongerust worden van de moeders bepaalt. Bij de Surinaams-
Hindoestaansee moeders komt soms een tweezijdige interpretatie voor: voor dezelfde 
aanwijzingenn geven moeders zowel een westerse als een religieuze verklaring. 

Inn hoofdstuk 6 is een breed scala van handelingsvormen gedetailleerd in beeld gebracht, 
zowell  het behandelen van gezondheidsproblemen, als het handelen ter voorkoming daarvan. 
Inn de overwegingen van de moeders bij dit handelen is een grote variatie aangetroffen. 
Binnenn het handelen is geen vaste opeenvolging aan te treffen van verschillende soorten 
handelen.. De moeders handelen in het algemeen uit eigen initiatief. Een belangrijke 
overwegingg voor het al of niet starten van behandelingen is steeds de waargenomen ernst van 
dee aanwijzingen. Hun overwegingen met betrekking tot het waarom van het handelen zijn 
gebaseerdd op kennis, beredenering en ervaring. Overwegingen voor het kiezen van een 
bepaaldee behandeling zijn: het gemak waarmee een bepaalde behandeling is toe te passen; 
handelenn op basis van kennis en ervaring binnen de culturele context; handelen "omdat het 
moet",, dit wil zeggen op basis van culturele druk vanuit het netwerk; bij herkenbare 
symptomenn handelen op basis van een bij een groep behorende culturele 
vanzelfsprekendheid. . 
Moederss blijken terughoudend met medicijnen. Zij vinden het belangrijk aan te geven dat 
bepaaldee vormen van handelen geen kwaad kunnen. Het gebruik van traditionele middelen is 
voorall  aangetroffen bij de Surinaams-Hindoestaanse moeders. Tussen de drie 
onderzoeksgroepenn is ook enige uitwisseling van traditioneel alledaags handelen 
aangetroffen.. Combinaties van verschillende soorten handelingsvormen bij een 
gezondheidsprobleemm geeft voor moeders op eenvoudige wijze een gewenst resultaat. De 
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overwegingenn betreffen hierbij vaak een optelsom van de overwegingen bij de individuele 
handelingen.. Bij preventieve activiteiten zijn relatief weinig overwegingen over de werking 
ervann aangetroffen. Alles overziend kan worden geconcludeerd dat de moeders uitwendig 
behandelenn voornamelijk toepassen als symptoombestrijding, terwijl inwendig behandelen 
meestt is gericht op het bestrijden van het gezondheidsprobleem. Bij preventie zien we beide 
vormenn van behandelen optreden, aangevuld met iets op het lichaam dragen en 
huishoudelijkee maatregelen. Er is veel 'grensverkeer*  tussen reguliere en alledaagse zorg. 
Enerzijdss propageren professionele hulpverleners vaak het geven van een huismiddeltje. 
Anderzijdss dokteren moeders ook vaak zelf en geven dan geneesmiddelen die van een eerder 
gezondheidsprobleemm over zijn gebleven. Hiermee beslissen de moeders dus in feite zelf over 
hett toedienen van niet vrij verkrijgbare medicijnen. 

Zoalss in hoofdstuk 7 gepresenteerd, krijgen moeders hun kennis met betrekking tot het 
omgaann met gezondheidsproblemen uit verschillende bronnen. Bij een gezondheidsprobleem 
raadplegenn moeders in eerste instantie de mensen die dicht bij hen staan: familie en vrienden. 
Voorr de Surinaams-Hindoestaanse moeder is er naast familie en kennissen de stap naar de 
traditionelee genezer. Daarna volgt zonodig de stap naar de professionele hulpverlener. De 
medischee kennis van moeders in hun alledaagse zorg voor de kinderen wordt beïnvloed door 
hunn netwerk en door hun cultuur. Het netwerk blijkt op verschillende manieren bij te dragen 
aann de kennis van de moeder: wanneer de moeder (actief) om advies vraagt of als zij (passief) 
ongevraagdd advies krijgt. Hierbij kan de moeder eerder kennis opgedaan hebben van het 
netwerk,, of in een specifieke hanteringssequentie. De media blijken, evenals het netwerk, op 
verschillendee manieren bij te dragen aan de kennis van de moeder: zowel wanneer de moeder 
(actief)) advies zoekt, als wanneer zij (passief) ongevraagd advies opdoet. Al deze bronnen 
vann kennis en wijzen van kennisverwerving worden door de moeders in verschillende 
combinatiess gebruikt. Dat de interpretatie van moeder enerzijds en hulpverlener of 
lekennetwerkk anderzijds niet altijd op één lijn ligt, kan meningsverschillen tot gevolg hebben. 
Off  de moeders ook daadwerkelijk iets met verkregen leken- en professionele adviezen en 
kenniss doen, is afhankelijk van de situatie en de eigen rationaliteit van de moeder. 

Tott slot zijn in hoofdstuk 8 nog een aantal afsluitende opmerkingen geplaatst. 
Langg niet alle gezondheidsproblemen bij kinderen komen bij de huisarts terecht. Moeders 
makenn steeds afwegingen of, en zo ja wanneer, ze de huisarts of een andere professionele 
hulpverlenerr zullen raadplegen. Wel raadplegen moeders voor alle zekerheid leken of het 
professionelee netwerk om hun eigen hypotheses bevestigd te zien. 
Inn de drie onderzoeksgroepen büjken de vaders niet actief met de alledaagse gezondheidszorg 
vann de kinderen bezig te houden. De moeders besteden het meeste aandacht aan hun gezin. 
Wanneerr de ernst van een probleem toeneemt, treedt volgens de moeders de vader vaak wel 
naarr voren. 
Hett totaal aan bevindingen op het vlak van raadplegen, kennis opdoen en eigenwijsheid en de 
roll  daarvan in de hanteringssequentie illustreert de dynamiek in het opdoen en gebruik van de 
kennis.. Ook is er sprake van grensverkeer tussen de leken- en professionele netwerken. 
Onwetendheidd over een bepaalde ziekte en de daarbij behorende symptomen kan grote 
gevolgenn hebben. Dit resulteert in angst en onzekerheid. De recente ontwikkelingen rond 
hersenvliesontstekingg illustreren nog eens deze bevindingen: ouders willen graag iets doen, en 
kiezenn massaal in eigen beheer voor preventieve maatregelen. 
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Err wonen in Nederland nog zeer veel andere nationaliteiten dan in dit onderzoek beschreven. 
Voorr een goede aansluiting van professionele medische zorg op de thuissituatie is het verder 
gedetailleerdd 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. 
Hulpverlenerss en wetenschappers krijgen hierdoor meer inzicht in de processen rondom 
alledaagsee gezondheidsproblemen in de thuissituatie, en het werk van de moeders krijgt 
daarmeee de honorering die het verdient. 
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