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om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hoewel ouderdom niet automatisch hulpbehoevendheid impliceert, ontstaat er door deze verandering in leeftijdssamenstelling een situatie van toenemende zorgdruk; een groeiende groep hulpbehoevende ouderen zal voor verzorging op een steeds kleiner wordende groep jongeren aangewezen zijn. Als we weten hoe ouderen hun zorg organiseren of laten organiseren en
hoe dat door de betrokkenen ervaren wordt, kan op basis van deze kennis bekeken
worden hoe het beleid in de toekomst het beste aangepast kan worden. Daarom staat in
mijn promotieonderzoek2 centraal hoe zelfstandig wonende ouderen voor zichzelf zorgen
en wie er voor hen zorgen. Tevens wordt naar verklaringen gezocht voor de verwachte
diversiteit in zorgarrangementen van ouderen. Alle empirische gegevens worden in
plattelandsgebieden verzameld. Op het platteland is de bereikbaarheid van verschiliende
(zorg)voorzieningen minder goed dan in stedelijke gebieden, waardoor zich op het
platteland eerder problemen voor zullen doen in het zelfstandige leven van ouderen.
Daardoor is de situatie op het platteland uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de
strategieën van ouderen met verschiliende huipbehoeften.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van empirische gegevens, die op kwalitatieve
wijze verzameld zijn. Deze kwalitatieve gegevens zijn, naast literatuur, van essentieel
belang voor de hypothesevorming. In dit artikel wordt bekeken in hoeverre het mogelijk
is op grond van kwalitatieve analyses kwantitahef toetsbare hypothesen te formuleren.
Slechts een deel van de resultaten van de kwalitatieve fase wordt hier gepresenteerd. Het
perspectief van de oudere vrouwen en mannen staat centraal, met als belangrijkste ingang
zelfzorg door ouderen. Summier zal ook de rol van anderen in de zorg aangestipt
worden. Allereerst wordt de theoretische context gegeven waarbinnen het vetschijnsel
zorg bezien kan worden. Binnen deze context wordt later naar aanleiding van de
kwalitatieve gegevens een typologie van de zorgsituatie in ~~~~~~~~~~~~~~adderen 1
opgesteld en worden factoren geïdentificeerd die de organisat~e~~dnrhet~~oigproces
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vrouwen en mannen uit 11 zelfstandige huishoudens in de Gelden% gememte VaburgS.
In totaal zijn er 13 gesprekken met ouderen g e v d . Dankzij de medewerking van drie
informanten, twee coördinatoren van tafeItje-dek-je en een dominee, konden ouderen ,
tussen 70 en 80 jaar benaderd worden. In de praktijk bleken de informanten echter nier
exact op de hoogte te zijn van de leeftijd van de ouderen, de leeftijd van de geinterviewde oudere vrouwen en mannen varieert tussen de 67 en 89 jaar.
De onderzoekspopulatievan de ouderen bestaat uit vijf alleenstaanden (één nooitgehuwde man, twee weduwnaars en twee weduwen) en zes echtparen (één vrouw is
alleen geïnterviewd, drie paren zijn samen geinterviewd, en van twee paren zijn vrouw
en man apart geïnterviewd).Het interview is bij de ouderen aangekondigd als een
gesprek over de vraag "hoe redden oudere vrouwen en mannen zich in hun dagelijks
leven?" Als opening van het gesprek werd de oudere gevraagd een gewone week te
beschrijven. Vervolgens kwam aan de orde hoe ouderen voor zichzelf zorgen en wie er
voor hen zorgen. Tevens werd getracht te achterhalen of er iemand in de sociale omgeving van de oudere is, die een deel van de zorg van de oudere heeft overgenomen. Met
toestemming van de ouderen konden zes zorgverleners benaderd worden voor een
gesprek, die allen meewerkten. De groep zorgverleners bestaat uit vier dochters, één zoon
en één buurvrouw. De zorgverlening varieert van af en toe boodschappen doen, tot een
intensieve dagelijkse verzorging. De gesprekken met de zorgverleners gingen over hun
relatie met de oudere(n), over hun ervaringen met de zorgverlening en over hun beleving
van zorg. Alle gesprekken zijn op band opgenomen en letterlijk uitgetypt. Deze teksten
zijn in segmenten opgedeeld en gelabeld, waarna zij met behulp van het computerprogramma Kwalitan geanalyseerd zijn.

Een theoretische benadering van zorg
In de Nederlandse samenleving, en daar niet alleen, nemen vrouwen het merendeel van
de zorg voor hun rekening. Het betreft zowel de betaalde en onbetaalde zorg als de zorgverlening buiten en biinen hun eigen huishouden (Finch L Mason, 1993; Gremmen, 1995;
Knijn et al., 1994; Luijkx $z Versloot, 1994; SCP, 1996). Deze constatering, die gebaseerd is
op feiten, is echter niet probleemloos. Als door onderzoekers de associatie tussen zorg en
vrouwen of vrouwelijkheid teveel wordt benadrukt, kunnen daarmee stereotypen bevestigd, en veraqderingen belemmerd worden (Gremrnen, 1995; Sevenhuijsen, 1996). In mijn
om recht te doen aan de zorgervaringen van vrouwen
ermijden. In navolging van Fischer & Tronto (1990)
n van een omschrijving van zorg, waarin dit verschijnsel niet
n vrouwelijkheid. Deze auteurs omschrijven zorg als volgt:
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n de huishoudwetenschappen verwezen naar
innen een huishouden, waarbij het begrip huishouden verwijst naar één of meer
en die onder één dak wonen en de huishoudelijke verzorging delen. Het begrip
uden verwijst dus naar de samenstelling en structuur van een groep, terwijl het
huishouding verwijst naar zorgactiviteiten (Zwart, 1994). In dit artikel worden de
grippen huishouding en zorg afwisselend gebruikt.
rghandelmgen zijn een onderdeel van een langlopend zorgproces. Binnen het zorgpro-.
ces zijn verschillende, onderling samenhangende fasen te onderscheiden (Fischer &
Tronto, 1990; Tronto, 1993). Op basis van Fischer & Tronto (1990), worden in mijn onderzoek twee hoofdfasen in het zorgproces onderscheiden: de fase van de 'signalering' en
de fase van het 'verzorgen'. Tijdens de signaleringsfase wordt de zorgbehoefte herkend.
Er wordt verantwoordelijkheid gevoeld voor de zorgbehoefte. Als het goed is, blijft het
echter niet alleen bij een constatering. Als gevolg van de signalering vindt daarna het
concrete handelen, de verzorging, plaats. Het is van belang om te zien dat zorg niet
alleen wordt verleend, maar ook wordt ontvangen. Er is contact of een pogen tot contact,
ook veelal van fysieke aard, tussen zorgverlener en zorgontvanger.
Tronto (1993) beschrijft het zorgproces met de bijbehorende fasen voornamelijk in de
context van zorg voor anderen. Echter, ook in zelfzorg kunnen de fasen van signalering
en verzorging onderscheiden worden. De zorgontvanger en de zorgverlener zijn in dit
geval verenigd in dezelfde persoon. In mijn onderzoek wordt ook aandacht besteed aan
het (ze1f)zorgproces waarin één persoon actief kan zijn.
Drie vormen van zelfzorg
Uit de gesprekken met ouderen blijkt dat zij naar drie verschillende vormen van zelfzorg
verwijzen, als zij aangeven voor zichzelf te zorgen. De volgende drie vormen kunnen
onderscheiden worden: de pure zelfzorg, de partnerafhankelijke zelfzorg en de familieafhankelijke zelfzorg.

De eerste vorm van zelfzorg ligt voor de hand. Wij hebben hier te maken met een pure
vorm van zelfzorg. Het individu doet vrijwel alles zelf. Er wordt geen of nauwelijks een
beroep op derden gedaan. Dit kan geillustreerd worden met een voorbeeld uit het
onderzoek. De heer A en doet zijn huishouding zelf:
"Ik doe al het hulshoudelijk werk zelf, alleen heb ik weleens een kennis die zei 'als je ergend
mee zit dan bel je maar', maar zk doe alles zelf."
l
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De tweede vorm van zelfzorg is de partnerafhankelijke zeifzorg. Deze vorm komt i w d e . I
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In een zelfzorgende huishouding, doen ouderen, vooral gehuwde vrouwen, maar o01
alleenstaande mannen, vrijwel alles zelf. Sommigen hebben enige hulp van buitenaf zoals
eenmaal in de veertien dagen een ochtend een betaalde maar niet professionele werkster
of af en toe iemand, meestal een kind of ander familielid, die meegaat naar het ziekenhuis. Binnen het geheel van de verzorging is deze hulp van anderen echter te verwaarlozen. Zowel de signaleringsfase als de verzorgingsfase wordt in dit type huishouding door leden zelf doorlopen. Er is geen of weinig bemoeienis van buitenaf.
In een redelijk zelfzorgende huishouding wordt vrijwel alles binnen het sociale netwerk
van de oudere gedaan. Er is geen professionele hulp aanwezig. Alles wordt of zelf (door
de vrouw) gedaan of in samenwerking met de kinderen. Zoals al aan de orde is geweest,
hebben veel ouderen uit deze huishoudens, ook als zij zorg van kinderen onkvangen, het
gevoel alles zelf te doen. In principe wordt ook in dit type huishouding zowg de signale-1
ringsfase als de verzorgingsfase binnen het huishouden doorlopen, bij het concretSdveh,
zorgen wordt echter regelmatig de hulp van een familielid of een bekende, van.de,oudqeg
ingeroepen.
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taken en/of lichamelijke verzorging, meestal gedurende minimaal twee dagdelen pel
week. In de huishouding geven deze oudere vrouwen niet alles uit handen. Bovendi
blijven zij zelf actief in de signaleringsfase. Zij geven aan wanneer iets gedaan moet
worden en hoe ze dat precies willen Dit betekent echter niet dat de profewionele hulp
elke keer opdrachten krijgt. Deze hulp werkt meestal redelilk zelfstandig. Dat is in de
loop van de tijd gegroeid, na overleg met de ouderen Ook in deze huishou
fase van de signalering de verantwoordelijkheid van de ouder$.
In een totaal verzorgde huishouding kunnen de ouderen nauwelijks m e s voor zichzelf
zorgen. Veel taken worden door professionele krachten uitgevoerd, maar ook mantelzorgers ontplooien veel activiteiten. Daarnaast komt de signalering bijna geheel voor
rekening van één van de mantelzorgers, meestal een dochter. In dit type huishouding is
een ander dan een lid van het betreffende huishouden verantwoordelijk en actief in zow
de signalering als de verzorging.
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Verklarende factoren voor de zorgsituatie
.,
De vraag kan gesteld worden hoe het komt dat sommige ouderen wel totaal verzorgd
worden en anderen er ailes aan doen om zelfzorgend te zijn en te blijven? Analyse van de
gesprekssegmenten die met behulp van Kwalitan zijn geordend, maakt duidelijk dat er
globaal drie verklarende factoren voor de zorgsituatie in huishoudens van ouderen onderscheiden kunnen worden,'namelijk de huishoudenssamenstelling, de sociale contacten of
het sociale netwerk en de waarden en normen van de ouderen over zorg. In het volgende
gedeelte wordt hier nader op ingegaan.

ve
mi

<-

Huishoudenssamenstelling
Als ouderen getrouwd zijn en dus in een meerpersoonshuishouden leven, komt in de
regel aile zorg voor rekening van de vrouw. Oudere getrouwde mannen doen nauwelijks
iets in de huishouding. Mevrouw F vertelt over haar man:
"Want mijn man die schept altijd op. Hij zei 'oh de afwas, ik heb zo afgedroogd daar heb ik
niks zeen moeite mee'. Maar hij heeft nox nooit een theedoek in de hand gehad."
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alleen verder leven, bevestigen deze veronderstelling. Mevrouw E doet, ondanks haar niet
zo beste lichamelijke gezondheid, vrijwel de hele huishouding zelf. Terwijl meneer K,
ondanks zijn redelijke lichamelijke gezondheid nauwelijks iets in de huishouding doet.
Mevrouw S I 3 , meneer A (vrijgezel) en meneer H (een jaar weduwnaar) laten echter zien
dat sommige vrouwen het niet redden om voor zichzelf te zorgen en dat mannen wel
degelijk kunnen leren de huishouding te doen. Mevrouw Z is na de dood van haar man
in een appartement bij haar dochter gaan wonen. Meneer H heeft zich na het overlijden
van zijn vrouw de huishouding met succes eigen gemaakt. En meneer A is voor zichzelf
gaan zorgen toen hij met pensioen ging. Noch meneer A, noch meneer H krijgen, anders
dan incidenteel, hulp bij het doen van de huishouding.
Het vermoeden dat oudere vrouwen zich beter zullen kunnen redden dan mannen
wanneer zij alleen komen te staan kan hierdoor worden betwijfeld. Dit vermoeden zal
echter zeker in de kwantitatieve fase getoetst worden.
Kenmerkend is de wijze waarop ouderen voor zichzelf zorgen. Ze doen het kalm aan, ze
,
verdelen het werk over een langere tijd en zijn minder precies dan vroeger. Zoals
mevrouw F:
"Eigenlijk ben je makkelijker, ik bedoel, vroeger zou je de hele kamer leeg slepen, maar dat
doe je niet meer hè. Dan doe je elke week een hoekje, ... En elke week de ramen zemen en
zo, ja binnen doe ik dan wel, maar dat doe je ook al met meer zo vlot hè."
Veel vrouwen doen de huishoudelijke taken wanneer zij daar zin in hebben, tenzij er
iemand van buiten het huishouden komt voor bepaalde huishoudelijke taken. Bij mannen
gaat dat anders. Meneer H is ongeveer een jaar weduwnaar, voor die tijd deed zijn
vrouw de huishouding. Zijn ervaringen hebben hem geleerd dat hij het beste een vast
werkschema aan kan houden.
"Als ik dat niet allemaal precies volgens een bepaald schema doe dan vergeet ik een hoop
hè. .. ik heb alles ingedeeld. Want je kunt op het laatst ook niet meer allemaal onthouden of
je alles wel gedaan hebt. "
Ook meneer A, die zijn leven lang vrijgezel is, maar tot aan hun dood bij zijn ouders
heeft gewoond en daarna bij een mevrouw in de kost is geweest, hanteert een vast
werkschema. Deze alleenstaande mannen hebben een vaste weekindeling, maar geen
huishoudelijke hulp. Uit onderzoek van Ungerson (1987) blijkt dat oudere mannen over
de door hen verleende zorg in termen van hun vroegere beroepservaringen praten.
Mijn gegevens lijken aan te geven dat de beroepservaringen niet alleen gebruikt worden
in het spreken over zorg, maar ook in de organisatie van het zorgen. Het plannen van
activiteiten hebben mannen zich waarschijnlijk eigen gemaakt tijdens de uitoefening van
hun beroep.
Door de traditionele taakverdeling hebben oudere vrouwen veel meer ervaring met zorg.
Zij kennen het takenpakket van de huishouding door en door, waardoor zij nu niet
volgens een strakke planning werken en toch tot hun tevredenheid de huishouding voor
l
hun rekening kunnen nemen. Oudere mannen die nu, door hun omstandigheden
gedwongen zijn voor zichzelf te zorgen, hebben daar nauwelijks ervaring mee, waardoot
ze, om het goed te doen en niets te vergeten een strakke werkplanning aanhouden e n d e
zorg organiseren zoals betaalde arbeid. Het verschil in de ~ e r ~ a ~ a p i . ~ î W t 3 ~
y.
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Soczale contacten
Zorg is echter ook gericht op emoboneel welbevinden Waf dat betrelt kunnen %mi
alleenstaande ouderen wel en anderen minder goed v w r zichzelf zorgen, onahnkeli
van sekse en gender. Bij echtparen komt de emotionele zelfzorg in het totale zorgpakkef
minder duidelijk naar voren, waarschqnlijk omdat zij als een vanzelfsprekendheid elkaar
hebben voor aanspraak en gezelligheid. Bij ouderen, ongeacht hun huishoudenssamenstelling, kunnen drie verschillende groeperingen met betrekking tot hun sociale contacten en
vaardigheden onderscheiden worden, namelijk de eenzamen, de familie-gerichten en de
sociaal-gerichten.
De groep ouderen die 'de eenzamen' genoemd kan worden, voelt zich alleen. Ze zien en
spreken niet veel mensen en onderhouden of beginnen nauwelijks relaties met anderen,
terwijl ze wel aangeven daar behoefte aan te hebben. Op emotioneel gebied blijken zij
niet goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Met name de stap tussen signalering en verzorging lijkt problematisch. ZoweI mevrouw E als meneer H, die nu beide alleen leven,
geven aan dat zij zich eenzaam voelen, maar blijken in de praktijk niet in staat daar iets
aan te doen. Meneer H wijt zijn eenzaamheid aan zijn man-zijn:
"Maar ik moet wel zeggen de kennissenkring wordt steeds minder. Ik heb eigenlijk nog
maar twee kennissen die regelmatig komen zo kén keer in de veertien dagen. ... Eerst had ik
er wel moeite mee hoor als je zo eenzaam bent. Maar ik kan me eigen best voorstellen als je
bij zo'n man alleen komt dan is de aardigheid er gauw af met praten en zo."
Waarschijnlijk is hierbij de aanwezigheid en de kwaliteit van het contact met kinderen
van belang, aangezien de meest vanzelfsprekende contacten met ouderen door familieleden, en in het bijzonder kinderen onderhouden worden (Dykstra, 1990; Komter & Vollebergh, 1996). Mevrouw E heeft geen kinderen, terwijl meneer H geen goed contact met
zijn kinderen heeft. Het is echter moeilijk te achterhalen wat de kwaliteit van de relatie
met kinderen 'werkelijk' is, aangezien ouderen meestal vertellen dat het contact prima is,
terwijl sommige kinderen over diezelfde relatie zeggen dat die uitermate slecht is.
Waarschijnlijk zijn eenzamen over het algemeen alleenlevende vrouwen en mannen
zonder kinderen, of zij hebben een slechte band met de kinderen.

,

Daarnaast zijn er de familie-gerichten, ouderen die vooral contacten hebben met hun
familie. Ze zien hun kinderen regelmatig. Sommigen onderhouden (intensief) contact met
zussen en broers. Zij hebben echter nauwelijks of geen vrienden. Sommige ouderen
investeren zelf op actieve manier in de relatie met hun familie. Anderen bliiken minder
a~tiei,maar hebben toch familiale contacten doordat hun kinderen, vaak als vanzelfsprekend, contact met hun ouders onderhouden (Dykstra, 1990; Komter & Vollebergh, 1996).
Uikdehgespr-el&e~met de dochters van bijvoorbeeld mevrouw Z, meneer K en mevrouw
ren meneer T, blijkt dat deze ouderen bezoek ontvangen omdat dat door de dochters
OU kunnen zeggen dat niet-actieve familie-gerichten door hun familieleden
et betrekking tot de sociale contacten, terwijl actieve fa-milie-gerichten
.k>.:
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nea tot deze groep behoren, zoals de vrijgezelle meneer A:
dan is het zn de regel, dan ga ik naar een kennis meestal. De zieke
wouw die al lang zlek ic en nog wel meer zieken en collega's opzoeken."
ze ouderen ujn ervan doordrongen
- dat men zelf moet investeren in relaties. Mevrouw

gen allemaal 'het z i p leuke mensen', maar je moet je eigen ook geven. Want als
t dan komen ze ook niet bij je.
"

een belangrijke factor voor het emotioneel welbevinden van ouderen. Mits
het contact redelijk is, kunnen zij hun ouder(s) behoeden voor eenzaamheid. Ongeacht de
aanwezigheid van kinderen, bestaan er echter duidelijke verschillen tussen de sociale
contacten van ouderen. Er lijkt een verband te bestaan tussen de sociale vaardigheden en
het sociaal welbevinden van ouderen. Goede sociale vaardigheden gaan meestal samen
met een positief verhaal over het eigen leven. Het is echter niet duidelijk hoe de samenhang precies zit; er kan sprake zijn van een beïnvloeding van het één naar het ander, er
kan ook sprake zijn van een wederzijdse beïnvloeding.

Waarden en nomen over zorg
Veel oudere vrouwen zijn van mening dat mannen tegenwoordig net zo goed kunnen '
zorgen als vrouwen. Als voorbeeld daarvan geven zij de situatie van hun kinderen, die
de zorgtaken veelal iets gelijker verdelen dan de ouderen zelf. In hun tijd was dat echter
niet het geval en ook nu nog hoeft hun man meestal niets te doen. Gender als maatschappelijk ordeningsprincipe heeft eraan bijgedragen dat de taakverdeling bij oudere echtparen zo gegroeid is dat de vrouw verantwoordelijk is voor de huishouding en de man niet.
Vaak vertellen vrouwen dat hun taakverdeling te wijten is aan voor hen specifieke
omstandigheden. Mevrouw PI4 vertelt over het bestaan van specifieke vrouwen- of
mannentaken in het huishouden:
"Nee, maar bij ons in het gezin is het natuurlijk wel zo dat mijn man, toen we nog volop
aan het werk waren, die stond om vijf uur op en die kwam terug van het melken om een
uur of half acht en als je niet meeging, dan zorg jij toch dat het brood klaar is, en dan
moest hij weer overal aan het werk beginnen met dat loonbedrijf en als ik dan thuis was
kun je toch moeilijk zeggen: ik heb lekker zitten koffie drinken, zorg jij maar dat het eten
klaar is. Dat I S waanzzn hè."
Oudere vrouwen vinden het wel fijn voor de dochters en meisjes van nu, dat mannen
es.
vaak ook enige taken in de huishouding voor hun rekening nemen. Mevrouw N spoort r,
haar zoon zelfs aan om in zijn eigen huishouden ook huishoudelijke taken voor zijn
rekening te nemen: zoon ook, 'zij moet leren en huiswerk maken, jij moet ook
".. want ik zeg tegen
eens stofzuigen of zo', heb ik al gezegd. Ik zeg 'want dat is tegenwoordig gewoon'
In hun eigen huishouding is deze moderne opvatting over zorg echter niet van
B

nature zo is dat vrouwen (voor de huishoudin@ zorgen en m a m m gn!M d
"Ik dacht dat hef van nature zo W6. Dat de WOUW,zo de ik &t d@PFYBW
m?@ W
huishoudelij%e dingen, de huiskoudetijke zaken. En de man voor & h o t e r h . "
Meneer K vindt dat het wel kan &t een man huislza;udelijk taiken vwr zijn wkmh
neemt, maar zelf begint hij daar Riet aan:
"Kan heel goed hoor. Kan heel goed. Maar ik begin er niet wan. OR, ik wil wel eens een
keer de stofzuiger pakken of het een of het ander, maar verdivs. Nee koor, daar begin ik niet
aan."
Over het algemeen hebben ouderen geen traditionele mening over de taakverdeling. In
hun praktijk is dat echter nauwelijks terug te vinden. Aan hun mening verbinden zij geen
gedragsconsequenties v002 hun eigen leven.
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Conclusies
Naar aanleiding van de kwalitatieve fase in mijn onderzoek kunnen specifiekere en meer
genuanceerde hypothesen over zelfzorg door ouderen geformuleerd worden, dan op basis
van alleen literatuur mogelijk geweest zou zijn. Het is duidelijk dat ouderen geen homogene groepering zijn als zorg in beschouwing wordt genomen. Verschillende vormen van
zelfzorg, diverse zorgsituaties in huishoudens van ouderen en verschillende typen
oudere; zijn onderscheiden. In welke verhouding de verschillende typen voorkomen,
wordt in de kwantitatieve fase van mijn onderzoek onderzocht.
Naar aanleiding van het kwalitatieve onderzoek kunnen verklarende factoren voor de
zorgsituatie in huishoudens van ouderen onder drie noemers gegroepeerd worden,
narneli~kde huishoudenssamenstelling, het kunnen aangaan en onderhouden van sociale
contacten (informeel netwerk) en waarden en normen. Binnen deze drie groepen verklarende factoren, spelen sekse en gender steeds een meer of minder belangrijke rol.
Omdatrbij oudere echtparen de zorg in het huishouden meestal geheel voor rekening van
d e mouw komt, zal bij echtparen de lichamelijke en psychische gesteldheid van de vrouw
een belangrijkere verklarepde factor a j n voor de zorgsituatie in een huishouden dan die
van de,man Dan kan ook verwacht worden dat vrouwen zich beter zullen kunnen
.s&Aen, dan unannen..waiuieer zij alleen komen te staan. Omdat de kwalitatieve gegevens
'di&+rntoeden-teg~P~,IzaL
deze hypothese met de nodige voorzichtigheid getoetst
kqenzvan eep&t werkschema lijkt t$perendv& mannen die
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anifuidelitk b Fhet weiaal welbevinden het onderhouden van sociale contacten beiiivio&t dan wel dat de ~amenlzangandersom ti@, of dat er sprake is van een wederzijdse b6ïnvldng.
Omdat ouderen gevormd zS#n in een tijd dat vrouwen en mannen geacht werden heel
verschillende levens te hebben, was mijn verwachting oudere vrouwen met betrekking tot
zorg duidelijk als groep van oudere mannen te kunnen onderscheiden. In de praktijk
bleek dat niet zo duidelijk. Daarom is het noodzakelijk ons in de kwantitatieve fase niet
te beperken tot biologische sekse, maar ook naar gender als verklarende factor te kijken.
Gender zal dan 'gemeten' worden aan de hand van indicatoren over de manier waarop
mensen hun leven hebben ingericht en welke ervaringen zij hebben opgedaan. Een nietdichotome schaal van gender zal geconstrueerd worden, waarop individuen meer of
minder mannelijk en meer of minder vrouwelijk kunnen scoren. Deze schaal zal geconstrueerd worden aan de hand van indicatoren als betaalde arbeid, zorg voor kinderen en
huishouden, interesses (sport, wat andere mensen bezig houd) en andere activiteiten.
Wellicht geeft gender dan een belangrijker verklaring dan sekse.
Abstract
The Dutch population is ageing. This implies that the group with a potentialiy large need
of care is growing, while the nurnber of people who can care for them is decreasing.
Adequate policy can only be formulated when more detailed information on the
organisation of care for and by elderly, who are living at home, is available. The results of
the qualitative research, which are described in this article, provide an essential basis for
the formulation of hypotheses which can be tested quantitatively. In this article, the
perspective of older women and men is central, with as starting point, the selfcare. The
empirica1 data reveal how the organisation of care can be classified along a continuurn
from complete self-care to totaily cared-for. Several factors were detected which seem to
be related to the prevailing arrangement: gender, household composition, social contacts,
and norms and values.
Literatuur
CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolking en huishoudens nu en In de toekomst, CBS, Voorburg/HeerIen,
1994
CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, Bmlking der gemeenten van Nederland op I lanuart 1995, CBS,
Voorburg/Heerlen, 1995
14
Dykstra, Pearl A., Next of fnodkin nie rmporfanceof primary relationshp for older adults' rwll-bang, Swets &
Zeitluiger, Amsterdam/Lisse, 1990
Finch, Janet & Jennifer Mason, Negotrattng Family Responsibilities, Routledge, London 1993.
Fischer, Bernice & Joan Tmnto, "Townrd a Feminist Thwy of Caring". In: Enuly Abel
Circles of Care Work and Identity ui Women's Lives, State UNversity of New York
Gemmen, h e , Ethiek in gezlnsvenorging gender en de macht van zorg, Rijl<sumvemteit
Knijn, Tmdie, A ~ e van
t Nunen, & Amo van der Avort, 'Zorgend vaderschap", Am
20(1994)3, p 70-97
Komter, Aafke, De macht van de vanzelfsprekendheid in relaties tussen vrnuwen
Komter, Aafke & Wilma VoUebergh, 'Giften en het emohonele belang van
maatschappil, 71(1996)2, p. 100-115

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau, "Vrije hjd, m& m

%P, Rijswijk, 1996, p. 357-414

Chester, Melbourne, Sydney, 1987
m a d 'R&*
W E
m
ewd GW
Strauss, Ansslm b JullPI Corbin, h a @f (Lr~flElfaCX
Newbury Park, London, New Delhi, 1990
Tronto, Joan C., Mom1 Boundarfes A Politica1 Argwnent for @nUlire of Cm, Mtldge,L d a n PI hlani Y&. I
Ungerson, Clare, Poky rs P m n a i %x, gander and rnf.arw@I cme, Tav~tockhbkatiom, hmdm a d WW Y&&
1987
Zwart, Saskia I., G z m , brshmrden en dngehlkse wrwrgtng, imge
Johan A C van Ophem (eds), Changes in dady life, Wageningen Apricul
Household and Consumer Studies, Wageningen, 1994, p 155-169

he

Noten
1 Kees de Hoog en Saskia Zwart wil ~kdanken voor hun suggesties en
2 Dit onderzoek wordt uitgevoerd bi) de vakgroep Hushoudstudies va
in de periode van 1995 tot en met ZWO
3 Valburg is een plattelandsgemeente, bestaande uit de m e n dorpen Andelst, Hemmen, Heweld, Oosterho
Shjk-Ewijk, Valburg en Zetten, en de drie buurtschappen Homoet, Loenen en Wolferen De gemente telt
zijn geheel ruim 13 000 inwoners (CBS, 1995)
4
Vanwege de anonimiteit van de respondenten, z i p voor de namen hoofdletters gebruikt
5 Meneer A is 75 jaar, vrilgezel, heeft geen grote gezondheidsproblemen, ri@t auto, hij kan een beroep
op zorgverleners doen, voor hem is het echter onmogelijk dat de onderzoekster met hen een gesprek voert
iaar weduwnaar, heeft vier uitwonende kinderen, heeft geen grote
6 Meneer H is 77 laar, ruim een
1 '
gezondheidsproblemen, rijd? auto, heeft weinig sociale contacten, wil pertinent geen mantelzorg ontvangen.
7 Meneer N is 80 jaar, zijn echtgenote is 71 jaar, zij hebben een thuiswonende geestelijk gehandicapte
dochter en een uitwonende zoon die hulp verleent. Hij loopt heel moeilijk, zijn vrouw heeft geen gezondheidsproblemen.
8 Mevrouw T is 73 jaar, haar echtgenoot is 75 jaar, ze hebben tien uitwonende kinderen. Zij heeft geen
gezondheidsproblemen, hij is lichamelijk gehandicapt, hun oudste dochter verleent de meeste hulp, maar op
allemaal kan ze een beroep doen.
9 Mevrouw F is 69 jaar, zij is gehuwd met een 67-jarige veehouder, ze hebben vijf uitwonende kinderen. Beiden
zijn redelijk gezond en rijden allebei auto, ze behoeven geen beroep op andwen te doen.
10 Meneer V is 82 jaar, zijn echtgenote is 89 jaar, zij heeft een zoon nit een vorig huwelijk, die uit~onendis. Hij
heeft enige kleine gezondheidsproblemen, zij is hartpatiënte, ze hebben twee keer per week een alfahulp, één
keer in de week wijkverpleging en de buurvrouw verleent hulp.
11 Mevrouw E is 86 jaar en al 26 jaar weduwe, zij heeft geen kinderen. Ze heeft gezondheidsproblemen en kan op
verschillende mensen in haar omgeving af en toe een beroep doen.
12 Meneer K is 78 jaar, hij is een half jaar weduwnaar, heeft drie uitwonende kinderen en heeft een goede
gezondheid. Hij ontvangt twee maal per week thuiszorg, maaltijden van tafeltje-dek-je, en hulp van één van
,
zijn dochters.
.13
... ~t Mevrouw Z is 82 jaar, zij is 10 jaar weduwe, en woont al 8 jaar bij haar dochter in een aanleunwoning, zij heet
zes kinderen. Mevrouw ontvangt wijkverpleging, hulp in de huishouding, gaat naar de dagopvang en
,
: , .,
' - htvangt hulp van de dochter en diens man waar ze bij woont. Op het moment van het gesprek staat ze op
t '
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