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De huishouding in al haarfucetie
Een volledig beeid van de huishouding in a1
haar facetten kunnen we niet geven. Ondermeer ontbreekt ons informatie over financiae
hulpbronnen en de omgang daarmee. Bovendien hebben we de meeste informatie vakregen van de moeders, wat toch ook een onvolledig beeld geeft. Hoe de vaders en andere gezinsleden de situatie ervaren weten we niet en
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mogelijk een-bron van spanningen zijn.
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het gezin te geven. 1
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va&cet kmd en voor het efici8nt werken,
jes willen z&, je normen wat dat betreft bij-

stdlen en zorgen dat de kinderen voldoende
Yakbladvoor Huishoudkunde5 ( I ) februari 1984

nooit of niet lang alleen gelaten. Al!e gezinnen hebben alleen oppas die bekend is met het
kind en met het gezin, omdat het kind speciale zorg en aandacht nodig heeft, die de ouders
niet zo maar van iedereen willen vragen.
Voor de meeste kinderen is naast aanwezig-

'

je voelt de verantwoordelijkheidom bij het
kind te zijn en vmdt het moellgk om de
zorg over te dragen,
- je begrijpt niet altijd water met het kind
aan de hand is en weet niet altijd hoe je het
%Gc. , aan moet pakken,
het is moeilijk om dit met andere ouders in
je naaste omgedng te bespreken, omdat zij
deze ervarinaen niet met ie kunnen delen;
- je weet niet hoe het kind &h zal ontwikkelen en tijdens de omgang met het kind ben
je daar heel bewust mee bezig.
Bij veel punten die genoemd zgn, zal een
reaktie kunnen komen als 'ja, maar dat is bij
ieder kind zo. leder kind heeft een perlode dat
het veel knoe~t,niet zindelgk is, in gedrag onwllllg IS.'
Daarover willen we het volgende opmerken:
In de eerste plaats duren deze periodes bij
deze kinderen heel lang, het vooruitzicht dat
het anders wordt ontbreekt of 1s heel onzeker.
Ouders weten daardoor vaak niet wat hen
nog te wachten staat, de ontwikkelingis nauwelijks voorspelbaar.
Ten tweede, de ontwikkehng van deze kinderen verloopt niet gelijkmatig over alle aspekten (Iichamelijk, verstandelijk,emotioneel,
motorisch). Het ene gebied ontwlkkelt zich
verder dan het andere, bijvoorbeeld een kind
dat wat betreft persoonlijke verzorging geholpen moet worden als een baby, maar we1 het
gewicht heeft van een flinke puber.
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voor lichamelijk zwaar werk is hulp van
andere gezinsleden nodig, dit betekent
vaak een vaste taakverdeling tussen de ouders bij het opstaan en naar bed gaan van
het kind;
als er veel werk is, nemen vader of oudere
kinderen huishoudelijketaken over, desnoods een hulp van buiten het gezin.
het kind geeft aan door wie het geholpen
wil worden.

3. In hoeverre ontstaan door deze extra zorg
probleemsituaties in de huishouding?
Niet alle extra zorg voor het kind is zodanig
dater van een probleemsituatie gesproken
kan worden. Van een probleemsituatie kan
sprake zijn als er meer faktoren in de huishouding zijn, die te zamen met het kind zodanige extra lasten veroorzaken, dat men ze niet ,
of met moeite kan dragen. De meeste respondenten waren tevreden over de gang van zaken in hun huishouding. In weinig gezinnen
werden situaties als probleem ervaren. Bij het
a1 of niet ervaren van problemen speelt ook
mee hoe men zich op de bestaande situatiein.
stelt. Ouders gaan liever niet zitten wensdromen over wat ze zouden kunnen of willen. Op
grond van de resultaten hebben we wel,gun=
stige en ongunstige faktoren kunnen aangeven, die, naast de extra zorgvoor het lund,
een rol kunnen spelen bij het a1 of niet-ont~i
staan van probleemsituaties.
%
.

.
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2. Welke invloedheeft deze zorg op de huishouding in a1 haarfacetten?
De lichamelijke en geestelijke inspanning die
de zorg voor het kind met zich meebrengt bij
de uitvoering van huishoudelijkeaktiviteiten
is reeds ter sprake gekomen. Maar het huishoudelijk handelen omvat meer; het omvat
ook de planning en organisatie van de aktiviteiten. De invloed van het kind hierop geven
we weer op de punten van dagindelingen
taakverdeling.
De invloed op de dagindeling:
- vaste eet- en drinktijden, en tijden van naar
bed gaan en opstaan;
- huishoudelijk werk zoveel mogelijk op tijden dat het kind er niet is;
- altijd iemand thuis bij het kind.
' De invloed op de taakverdeling:
- moeder is zoveel mogelijk beschikbaar;
Vakbladvoor HuishoudkundeS (1Jfebruarir%98%
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4. Hoe gaan gezinnen hiermee om; welke op- N
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lossingen hebben ze voor hun probleemsitua-:-Is
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lies?
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Hiervoor is a1 gezegd dat 'extra zorg' niet ,-;:
zonder meer tot probleemsituatiesleidt. TOO@ ,
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handelen
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hulpbronnen
Fignur 1. Schema voor de analysc van de hu~shouding(ZUIDBERG,
I
Mogelijke oplossingen:
verzorgingsstandaard: lagere eisen stellen
aan het interieur;
- huishoudelijk handelen: vaak schoonmaken en/of repareren;
- beschikbare hulpbronnen: zodanige spullen dat ze er minder snel lelijk uitzien, goed
gings- en reparatiemateriaal, inzet van
-

/*I

eding: gedrag van het kind bei'nvloe-

waarop-de huiihouding geregeld wordt.

onderzoek was heschriivend van aard
n dat deze resultaten voor een ieder
estelijkgehandikapte kinderen en
nraking komt, kunnen bijcht in en begrip voor de situatie
spekten is aangegeven wat de
geesteliik gehandikapt kind

nodigde zorg voor het kind. Het is vaak niet
de zorg voor het kind alleen, maar andere ongunstige faktoren erbij die samen voor teveel
belasting kunnen zorgen. Daar wij ons vooral
op de praktisch-huishoudelijke zorg gericht
hebben, is de emotionele kant van de zorg
voor het kind nog buiten beschouwing gelaten.
Het kostenaspekt is hier ook nog niet aan de
orde gekomen. Deze gegevens kunnen ecn
aanzet vormen om een kostenanalyse te maken, immers men moet een beeld hebben van
de zorgaspekten om de kosten te berekenen.
Verschuivingen van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg maken dit aspekt zeker aktueel,
een verdere uitwerking van deze gegevens kan
aantonen dat verzorging thuis misschien we1
voordeliger is dan institutionele zorg, maar
dat er een druk op het gezin ligt, zowel de persoonlijke belasting van de gezinsleden als de
financiele druk. Juist omdat er momenteel op
dit terrein door de overheid allerlei beslissingen genomen worden, lijkt het ons van groot
helang dat er financiele analyses gemaakt
worden van de kosten voor dergelijke gezinnen.
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