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Zorgen voor gehandicapte
gezinsleden
Dit proefschrift doet verslag van een onderzoek naar een specifieke risicogroep, namelijk
huishoudens met lichamelijk gehandicapte
gezinsleden. Twee probleemstellingen komen aan de orde:
Hoeveel van deze huishoudens treffen we
in ons land aan?De aantalsschattingen geven
een indicatie van de omvang van de problematiek.
Wat is de invloed van de gehandicapte gezinsleden op het functioneren van de huishoudvoerenden? Bij hen werden gegevens
verzameld over de aard en de zwaarte van de
verzorgende taken, mate van (over)belasting,
aanwezige hulp van anderen en behoefte aan
(meer) hulp.
Het onderzoek bestond uit vraaggesprekken
in ruim 2000 meerpersoonshuishoudens.
Binnen deze landelijke steekproef werden
16,7% huishoudens met BBn of meer gehandicapte gezinsleden van 15 jaar of ouder geteld. Ruim- 70% van die gezinsleden was in
meer of mindere mate hulpbehoevend bij
dagelijkse activiteiten als aan- en uitkleden,
wassen en verplaatsing. De benodigde hulp
werd voor veruit het grootste deel verleend
door de huishoudvoerenden in die gezinnen,
waardoor vooral degenen met een ernstig gehandicapt gezinslid ende ouderen zwaar werden belast. Slechts een minderheid beschikte
over beroepsmatige hulp (gezinsverzorging,
wijkverpleging) of over informele hulp (van
familie, buurt en vriendenkring).
Uitkomstenvan onderzoekgevenweinig hoop
op een belangrijke uitbreiding van informele
hulp; de beschikbaarheid van voldoende beroepsmatigethuishulp-vooral bij huishoudelijk werk en de verzorging van de gehandicapte gezinsleden - blijft noodzakelijk om
murale instellinvroegtijdige opnam '
gen te voorkomen.
Klaas Gorter, 1988. Zorgen voor gehandicaptegezinsleden. Proefschrift, 299 pp., ISBN
90-7083-19-2. Het rapport kan worden be-

In nr 24 van de NVR-lnforeeks worden
Tweede-Karnerleden aan het woard gelaten
over vragen als:
Wle is verantwoordelljk voor de zorg voor
onze z~eken, bejaarden en gehandicapten?
Oat deze mensen zorg behoeven, staat bu~ten
kijf. Maar wie moet die hulp betalen en wie
moet haar verrichten? Moet de ~ndiv~duele
burger zich verzekeren tegen ouderdom en
z~ekte,mag je een moreel appel doen op de
verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen voor hun naasten? Of moet de overheid
deze verzorglng garanderen?
Het z ~ j nIn onze samenlewng vooral vrouwen
dieverantwoordelijkzijn voor de- betaalde en
onbetaalde hulp. Omdat er zoveel ontwikkelingen plaatsvinden in de zorgverlening, is het
belannriikdat iuist vrouwen hierover meediscussi6r6n en-invloed uitoefenen op de besluitvorming. Daarom worden in deze Info
bouwstenen aangereikt om discussies - in
vrouwenorganisaties - te starten.
Deze brochure is te bestellen bij de Nederlandse Vrouwenraad, Laan van Meerdervoort
30, 251 7 AL Den Haag, tel. 070-469304, B
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Leidinggeven in de
gezinsverzorging
W E Deelstra, 1988. Leidinggeven in de gezinsverzorging. Prijs f 29.50. 144 pp., ISBN
90-51 89-009-5. Lemma bv, Culemborg.
Het boek geeft een beschrijving van de inhoud, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden, instrumenten voor de leidinggevenden,
delegatie van bevoegdheden naar helpsters
en verzorgsters, indiceren, werken met hulpverleningsplannen en samenwerking met de
wijkverpleging. Voor het eerst is op een systematische manier informatie bij elkaar gebracht die de belangrijkste facetten van de
functie belicht. Het boek is bedoeldvoor opleiijdschrift voor Huishoudkunde 1 0 (1) fSbruari 1 9 8 9
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