Dtt zou de werktitel kunnenz~jnvoorhel ~nhoudelqke gedeelte van de vooqaasvergadermg 1981 We
hehben gezocht naar een thema dat als gm@@nschappel@kenoemer wordt ervaren door verschrllende hutshoudkund~gen,cn u ~te
t werken IS op versch~llendetoepass~ngsgeb~eden
Daarh~jwe1 m bet
b~jzonderdenkend aan de groothu~shoudmgDe
groep leden d ~ op
e d ~terwn
t
werkt wordt steeds
kle~nerDe reden daarvan hjkt te z~jndat men h n nen de V H W met vmdt wat men zoekt
Toch 1s het grote versch~lm struktuur van de
hu~shoudehjkeverzorgmg bmnen de groothu~shoudmg en h~nnende kleme-groepshu~shoudmgeen gemeenschappelljke zorg van H H W -ers, T H W ers, N L 0 -em en andere kund~gen Immers, he1 gemeenschappelyk doe1 van alle hushoudkund~gen1s
het bevorderen van het welbevlnden van mensen,
althans voor zover dat door de hu~shoudehjkeverzorgmg wordt be~nvloedHet werkt alleen m de
groothushoudmg we1 anders mt dan In de klnnegroepshuishoudiig. Door de sche(ding van rollen
van de zorgdrager en de zorgverlener ziin verschillende groepen ontstaan zoals patienten (klienten,
verzorgden), medische- en verpleegkundige staf,
civiele- en technische dienst. We stellen v66r het
welbcvinden van de mensen - alle mensen binnen een
bepaalde verzorgingssituatie -central te stellen, en
een programma uit te werken op basis van de vraag:
hoe belangrijk is de zelfiorg en de mantalzorgl voor
het welbevinden van de huisgenoten. Deze vraag
kan uitgewerkt worden naar konsekwentiesvbor de
kleine-groepshuishoudingen voor de groothuishouding. In de gezondheidszorg zijn ontwikkelingen
gaande die erop gericht zijn de zelfzorg en de mantelzorg ook binnen de grotere instituten te stimule-
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omdat grootltu~skoudrngluet bestaat en het
stand~g1s een kewe te maken voar een hepa&
vogm, bljvoorhdd het zrekenhua, het bemrdenhuis. Missclnen 1s ook dat nog te rum.
Wie de%n W t of bepaakfe voorkeum wo~r
utwerkmg van het thema, een mleiding w l houd
of een ~nle~der
wll noemen, vergeet dan nlel dit
door te geven aan het nleuwe bestuur
Tmeke van der Brug en Hanke van D
P.A.O.
Op verzoek van de vakgroep Huishoudkunde van
de Landbouwhogeschoolonderzoekt de Vereniging
voor Huishoudwetenschappende mogelijkheid van
en de behoefte am post-akadernbch anderwijsis'
(P.A.O.).
Een P.A.0.-kursns zal zich in de eerste plaats
richten op afgestudeerdenvan de.richting

Landbouwhuishoudkunde/Huishoudwetenschap
penvandeLandbouwhogeschoo1;hetisaeerwelmogelijk dat hiervoor ook bij anderen belangstelling
bestaat.
Denkt u zo'n kursus te willen volgen (zonder zich
uiteraard vast te leggen, want tijdstip, duur, inhoud
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'Hieronder wordt verstaan de zorgverlening die
binnen beperkte sociale netwerken door de 'genoten' in dat netwerk aan elkaar vanzelfsprekend
wordt gegeven (huisgenoten, buurtgenoten, be-
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