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vaorwzrarde of tegelljkertijd cok als een ontgloo~~ngsmogeltjkheidzelf zien. Gaat het
wwnamelijk om een last die zoveel rnogelijk
eerlcjk verdeeid moet worden, of zitten er ook
ti eve h n t e n aan? Dit
laattite is mijn mening. En mannen kunnen,
p s t omdat hun bmXpSmattge werk meestal
zo'n totaaI ander karakter hesft, hier een extra
dimensie In vinden, een extra dimensie dce
vrouwen jucst buiten de deur zoeken. Welbeschouwd gaat het hter om een opwaardering
van hwishoudel~jkearbeid en dagelijkse verzorging.

Achtergrond en doel van het

onderroek
Opdit punt wil ikde overstap maken naar mijn
onderzoek over thuiszorg bij owdere mensen.
De achtergrond hiervan was gelegen in veranderende politieke opvattingen en beleid
m.b t. zorg ih het algemeen en zorgvoor oudereh4n het biizonder. Sinds enkele iaren 8 1 weer doet h i t concept van de 'zorg;am&t?ai

Bezorgdheidover de haalbaarheid en de consequenties van deze thu~szorgpolitiekleiddd
eind 1983tot een onderzoeksaanvraag vanuit
bet Sociologisch lnstituut In Nijmegen bij het
Mmisterie van W C . Immers, alvorens beleid
In die richting te gaan voeren moet men de
voorwaarden en rnogelijkheden, maar ook,de
problemen en grenzen, van het thuis zorgen
beter kennen, zo was onze redenering. En
daarvoor moet men weten wat deze zorg voor
mensen betekent, wat zo'n'zorg goed doet
verlopen, wat het moeilijk maakt,.en tot hoe;
ver mensen willen gaan. Het onderzoek istoe:
gekenden heeft ruim drie jaar in beslag gemv
men. Het richt zich vooral op de ervaringen
met en opvattingen over zorg van de senttale
verzorg(st)ers, waarmee we de ir$arme(e
help(st)ers bedoelen op wie het grootsreideql
van de zorg neerkomt. Vertaald in dsetqiminqi
logie vaq deze studiedag vragen we:rons dus
af wat deze dagelijkse zorg voor vhet welzijn
. ,
van deze verzorg(st)ersbetekent.
Het onderzoek was kwalitatief en exp!o$a$j@
van aard. Het ging ons dus niet om r.epfieS@&
tativiteit maar om fundamentee13inzicht&$d@
factoren en rnechanismen die bij*de-,zo&&&@
ontstaan en de beleving ervameen ybs&len.

d ~ zorgden
e
s l u ~ hlct
t
gaed b11aan. om&t zij
lrnrners meer dan mannen opgevaed ztfn tot
zorgzaarnhe~den hteraan ook voar een @eel
hun ~ d e n t ~ t eonllenen
it
5 De v~jfdegrondsiag van vanzelfsprekendherd lag i n de prakiische mogel~jkhedenAls
mensen In de gelegenhe~dwaren om te zorgen, bilvoorbeeld als ze vlak bil woonden,
maakte deze gelegenhe~dop z ~ c hhet vaak al
vanzelfsprekend dat d ~ took werkel~jk gebeurde.
D e grondslag van de zorg
6 Tot slot waren er de aan de maatschapVoor verreweg de meeste centrale verzorg- pelhke rol en positie van de verzorg(st)er ge(st)ers (N=47) IS de zorg als min of meer van- koppelde opvattlngen d ~ bepaalden
e
waarom
zelfsprekend begonnen. Het lag als het ware
het nu precles z ~was
j
d ~ glng
e
zorgen e n met
voor de hand om te zorgen, het was heel ge- een ander, b~jvoorbeeldeen broer of~eenzus
woon. Dit gold zowel In die sltuatles waar de Behalve de voor de hand lrggende sexe-gegezondhe~dstoestandvan de oudere gele~de- bonden verwachtmgen speelden hrer het onhjk achteru~tglng, b~jvoorbeeldten gevolge getrouwd zljn en het geen kmderen hebben
van hoge ouderdom of een voortschr~jdende een rol
chronische z~ekte, als In de gevallen waar
sprake was van een plotselmge, acute hulp- De constaterlng dat voor de meeste centrale
behoevendheid, bijvoorbeeld ten gevolge van verzorg(st)ers de hulp aan de oudere als vaneen hersenbloedmg. Wij hebben zes factoren zelfsprekend op gang kwam behoeft e n ~ g enuondersche~denwaaropdeze'cuItuurvanvan- ancerlng Binnen deze 'cultuur van vanzelfzelfsprekende zorg'gebaseerd IS, waarbij we sprekendhe~d' blljkt namel~jkeen d w e r s ~ t e ~ t
we1 moeten bedenken dat deze factoren voor aan meer spec~f~eke
zorgopvattlngen te beeen deel samenhangen en ook tegel~jkert~jd staan. het gaat om opvattlngen en orlentatles
k m n e n voorkomen (Knipscheer e.a., 1987).
d ~ eals het ware door deze vanzelfsprekendAchtereenvolgens ga ~kkort In op de grondslag van de zorg, de belevmg van de zorg. de
~nschakel~ng
van profess~onelehulp en de
houding van de oudere zelf Tot slot zal ~kaan
de hand van deze onderzoeksresultaten de
h u ~ d ~ gpeo l ~ t ~ e ktendens
e
om een verschulvlng naar meer ~nformelezorg te bewerkstelI~gen,krltlsch beoordelen
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opvattlngen en orientatres over hoe lang men
wll zorgen of tot welkegrens, welke hulp men
w6I en met wll geven, de manler waarop men
wll zorgen en de ondersteuning die men van
andere mensen verwacht. Ook heeft men bepaalde verwachtrngen of wensen ten aanzlen
van het gedrag en de opstellmg van de ou-
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Als wede unsenkwnde problemen en span-

Als deze niet voldoen aan de ,n.orp@i&e,
wachtingen van de centrelewerzora@~e

spanningsgebieden bij rhuiszorg bestrijken
Vard e.a., 1980). V h onderscheiden: zorgstress, relatiestress, netwerkstress.

sen het lieten afwete
ondersteuningbetrof;
zicht, was dit voor de.

Een andere vorm van netwerkstress heeft be- ceren steeds meer og,het scherlp my
trekk~ngop de spannmgen d ~ ekunnen ont- en d r e i w n er ond~erdoor te gaan Juist omdak
ze her no g e m o n vinden e m m k n g mqpslijk
staan In het elgen gezln van de verzorg(st)er
Als een gehuwde dochter b~jvoorbeeldheel alles zelf te dwn, kaman ze rif n e t cmp
ver gaat In de hulp aan haar ouders kan d ~ t om profewonele hulp In tswhakele
voor haar partner en k~nderenop den duur zetten ze zich h~ertegen.Regelmatig
onacceptabel worden Zo stonden dochters anderen hen er den ook van w e r t ~ i g e ndat
nogal eens tussen twee vuren, hetgeen ulter- het zo nlet langer gaat Deze 'anderen" zijtz
aard nlet gemakkel~lkwas WIJ treffen een vaak fam~lieleden, maar ook profess~otzele
sltuatle waar een 60-jar~gevrouw het laatste hulpvedeners. met name hulsartsen of w j k jaar meer rune had gehad met haar man dan verpleegkundigen (dm sslms tijdens preve*
de 3 0 huwelljksjaren daarvoor. Oorzaak was tiebezoeken de gang van zaken In ogemschouw komen nemen). hebben een aandsel
de zorg voor moeder
i n dit overtu~g~ngsproces.
Inventariserend bleek in 42 situaties (80%)
sprake te zijn van zorgstress, in 26 (50 %)van Watv.oor het inschakelen van ambulante hulp
relatiestress en in 1 0 situaties (1 9%) kwam geld?, gel& in nog sterkere mate voor de benetwerkstress voor, in de nin van gemis aan slissing om de zorg thuis te beeindigen. Neondersteuning door nabije familieleden. Be- genentwintig verzorg(st)ers wilden in prinhalve dat het zinvol is om in iedere situatie cipe tot het uiterste gaan, dat wil zeggen, dat
alle afzonderlijke stresservaringen te inven- ze bereid waren om tot het einde voor de antariseren is het van belang te weten hoe der te zorgen, ook als de relatie kwalitatief
zwaar de situatie a l e s bij elkaar genornen veel te wensen overliet. Relatie- en netwerkvoor de centrale verzorg(st)er was en hiernaar stress maken de zorg ongetwijfeld zwaarder,
maar of deze hierdoor ook eerder beeindigd
is in de interviews dan ook nadrukkelijk gevraagd. Het bleek dat men in iets minder dan wordt, betwijfel ik. Beschikbaarheid en
de helft van alle gevallen de situatie, hoewel plichtsgevoelens spelen vaak een doorslagdeze niet gemakkelijk was, redelijk goed aan- gevende rol en zeer zware situaties kunnen zo
kon. Voor iets meer dan een kwart van de voortduren tot de verzorgde komt te sterven of
verzorg(st)ers echter was het vrij zwaar en totdat de verzorg(st)er zelf 'er onder door
voor precjes een kwart zelfs zeer zwaar (zie gaat'. Hoewel men tot het einde had willen
ook Gorter, 1988). Deze percentages waren zorgen, blijkt dit niet altijd haalbaar. Ook hier
voor echtparen, ouder-kind-relaties en ove- is er vaak veel bemoeienis en stimulans van
rige relaties ongeveer gelijk. Het blijkt dat in andere mensen, maar juist hier heeft de verde gevallen waar de zorg als zwaar wordt er- zorg(st)er extra tijd nodig om 'er naar toe te
varen vrijwel altijd behalve zorgstress ook re- groeien". De beslissing tot opname is immers
latiestress aanwezig is. Netwerkstress blijkt uitermate ingrijpend en plaatst de verzorg(st)zelfs indicatief voor een z66r zware belasting er meestal voor een groot dilemma. Zo'n dien manifesteert zich bij uitstek als er ook al lemma wordt ook in meerdere of mindere
zorgstress en relatiestress ervaren worden.
mate voorzien door de tien verzorgsters, bijna
allemaal dochters, die te kennen geven niet
kost wat kost tot het einde te willen zorgen,
Grenzen aan de thuiszorg
maar de grens trekken bij het dement of bedCentrale verzorg(st)ers In d ~ onderzoek
t
ginlederig worden van de ouder. Deze vrouwen
gen vaakerg ver i n hun zorg en wachtten lang hebbeli een eigen gezin en/of baan en zij zien
met het Inroepen van profess~onelehulp. Een een zeer intensieve zorg als niet combineeraantal verzorg(st)ers had de opvattlng 'zoveel
baar hiermee. De meesten vragen zich echter
mogelijk, zolang mogelijk zelf te doen.' Toch af in hoeverre zij deze grens ook daadwerkekwamen de meesten van hen op een punt dat lijk kunnen trekken en beseffen dat op dit punt
ze professionele hulp hebben ~ngeschakeld; veel afhangt van de opstelling van andere faofwel om acute redenen ofwel om een srtuamilieleden en met name van de oudere zelf.
tie die gele~del~jk
onhoudbaar werd. 'In het
begm heb ~khet allemaal alleen gedaan, maar
De houding van de oudere zelf
op een gegeven moment ging het nret meer.
Ik moest hem met alles helpen en het glng De zorgorientatie van de oudere blijkt van
niet meer. En toen hebben ze hier i n de buurt enorm belang te zijn voor de centrale vergezegd, je kunt de wljkverplegrng inschake- zorg(st)er, zowel als het om verwachtingen en
len. Daar heb ik eigenlijk niet bij stil gestaan'
wensen m.b.t. de zorg van alledag gaat, als
zegt een echtgenote. Spanningen, proble- om beslissingen bijvoorbeeld over het inschamen, vermoeidheid, hopen op en mensen lij- kelen van hulp of een opname. Bijzohder goed
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en wn hat overherdsbeleid in
er ~p geficht is om thuiszorg
torg testimuleren?Uit dit ondernzichten near wren die een der, me1 name alls het om gen verschuiviq naar maer informele zorg gaat, op
zijn minet twijfelachtig maken, zowel wat de
mogelijkheden k t r e f t als de eventuele consequenties. Ik vat een aantal resultaten samen en verbmd er enige conclusies aan.
'-

as kunnenxr
te srerven of
onder d m r
a had willen
aar. Dok h b r
Limulans van
hm$t de verr naar toe te
ne is immers
e vermrdst)ima. Zo'n 41: of mrndere
rgsters, bijna
n geven met
rillen zorgen.
ment of bedeze vrouvven
Ian en zij zien
t combmeer'n zich echter
; daadwerkelat op dit punt
3n andere faoudere zelf.
$

re blijkt van
:entrale verachtingen en
dag gaat, als
rr het inscha~jzobdergoed

witje te &ndhawen,
mas?dan oak geen witje meer. In deze zelfde
case brak bet moment aan {$e oudere ging
achtrrruit)dat e m opname door de kleindoclater ~ n m l t j &n
k onvermijdelijk werd geacht:
Ret w w d haar te zwasr. Ondanks velerlei be'inviaedingspoginggn, m k wan de huisarts,
hield de oudere vrouw sta~nd:ze weigerde.
Pas door een ongeluk i n huis kwam ze in het
ziekenhuls te liggen, van waaruit overplaatar sen werpleeghuis meer i n de lijn lag
en oak daadwerkelijk werd geregeld, zij het
eigenlijk tegen haar zin.
Het blijkt voor veel centraleverzorgf9t)erszeer
moellijk te zijn om tegen $B venvachfing van
deoudere i n tegaan enzeker om kslissingen
te nemen waar de oudere zich fel tegen verzet. t o ontstaan soms mwel slepende als slopende srtuaties. Soms komt het toeval te hulp,
sorns worden doorbraken bevochten, zoals
gezegd met steun van nabije familieleden of
professionele hulpverleners. Deze kunnen
zowel de verzorg{st)er overtuigen of stimuleren meer vmr zich zelf op te komen also&
proberen de oudere ervan te doordringen dat
het noodzakelijk is om bijvoorbeeld professlonele hulp of een opname te accepteren.
Van belang is te melden dat bij dit onderzoek
relatief veel ouderen met een hoge leeftijd
betrokken waren. Ruim driekwart van de
ouderen was ouder den 80 jaar en de helft
zelfs ouder dan 85. Ik heb sterk de,indruk (en
dit blijkt ook uit ander onderzoek, tie Hakens
e.a., 1988) dat de voorkeur ,die deze oudste
aeneratle veelal theeft voorj hulo'van 'eiaen

1. De opvattingen over thuiszorg lopen in Nedgrland sterk uiteen. Hoewel bljvoorbeeld de
zorg voor oudere ouders lang niet meer gew o n is, was er i n de door ons onderzochte
situaties over het algemeen wbI sprake van
een zeer grote vanzelfsprekendheid. Nabijheid en zorgopvattingen (bijvoorbeeld plioh3sgevoelens) zijn hierbij vaak doorslaggevend,
hetqeen bhkt uit het feit dat mensen vaak
lang doorgaan met zorgen, ondanks een grate
zorglast, een problematische onderlinge r;elatie en sorns een ongunstige verhouding:indt
familieleden. Zelfs als verzora(st)e~sweel
steun krijgen van anderen blijk<dit.langlmiet
altijd een problematische situatie te,'kunine~
voorkomen. In 50% van de cases namelijki
was er ondanks intensieve ondersteuningf
dle vrijwel altijd professioneel maar vaatbok
informeel van aard was, sprakevan.yr,ijib&kps
tende tot zeer belastende zorgsituatie~.*~@e
moeten thuiszorg en met name .faviqe?,q@
dus niet idealiseren.
. 1 *:+*J b@,R
2. Zelfs onze centrale verzorg(st)er&rdi'e3qBa
motivatte en mogelijkheden tot t o ~ g e ~ s g d ~ :
stlg lljken af te steken tegen de g'emidde~e
Nederlander. hadden ~ndewtuati&h%%de

te hebbenren.~8aQykow~@@ich
af hoe men

ndersteuning t e stirnuleven. .I

r
e ~ g e nbaan, Ben
ook n o g e e n s d e
centrale verzorg(st)er over het algemeen nlet gerlng was
(zelden was er brjvoorbeeld geen steun) blrjkt
Literatuur
de rnformele zorg In de meeste sltuatles toch
voor een groot deel op Ben persoon neer te
Bnnkgreve C, 1988 Debelast~ngvan& b@vrljdln
Inaugurale rede N~jrnegen,SUN
komen Van belang IS ook dat fam~liesteun,
zeker In de zware sltuatles, vrrjwel altljd tegen Daattand S , Care Systems Ag1n9 and w ~ c t
1983.3 1-21
een grens aanzat of de verzorg(st)er was erg
tevreden en vond de steun optrmaal (gez~en Gorter K. A. Zoraen voor aehand~caoteaezmslden
NIMAWO. 'i-~raven6age,1988
mogel~jkhedenen elgen wensen) of z ~ j / h ~ j Hakens M en Kn~pscheerC De houd~ngvan owdehad de hoop opgegeven dat de famtl~eeen
ren lnzake ~nformele
thulszorg en het ouderen(grotere) b~jdrageaan de zorg zou gaan geven
bele~d.In T~jdschr~ft
voor Gerontolog~een GeHet is de vraag of het overheidsbeleid op het
rlatrle, 1988, T9, pp 177-183
zorggedrag van bijvoorbeeld familieleden in- Janssen C C M , 1988 Thuworg, 'n hele zorg
Opvattlngen en ervarlngen van centrale vervloed kan hebben. lmmers onderlingefamiliezorg(st)ers van hulpbehoevende oudere menverhoudingen, de manier waarop familielesen Versch~jntIn december 1988, Nljmegen,
den elkaar zien en hoe ze op elkaar reageren,
D~ctatencentrale D~rectoraat A-facultelten,
hebben een complexe, diepgewortelde histoPostbus 9108 HK Nljmegen, 080-516240
rie. Wie dus verschuivingen naar meer inforKnlpscheer C, Heme E ter en Ramakers C Famtly
mele zorg door bezuinigingen op professicare for Impatred elderly a role theory aponele hulp wil forceren, loopt het grote risico
proach In Comprehensive Gerontoloqy,
-. 1987.
1, pp. 72-79.
dat er niet een betere verdeling van de zorg
over meerdere inforrnele anderen ontstaat, Tazelaar F. Mentale incongruenties, sociale restricties. aedraa. Dissertatie Utrecht Riiksuniversimaar dat de enige die de dupe wordt de centeit; 7980.
trale verzorg(st)er is en daardoor uiteindelijk
Zarit S., Reever K., Bach-Peterson J. Relatives of
ook de hulpbehoevende oudere rnensen. Zorthe impaired elderly: Correlaties of feelings of
gen boven je krachten of tegen je zin leidt
burden. In: The Gerontologist, 1980; vol. 20, 6:
uiteindelijk tot problematische situaties.
pp. 649-655.
,
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4. Van hulp van buren, vrienden en kennis-

sen moet men geen a1 te hoge verwachtingen
hebben. I n betrekkelijk lichte of kortdurende
zorgsituaties kunnen zij we1 een bijdrage leveren, maar zo gauw de zorg intensiever
wordt is een hooggespannen verwachting
niet realistisch.

5. Wat de evaluatie van de professionele ondersteuning betreft: deze wordt vaak niet alleen ervaren als noodzakelijk maar ook als
zeer positief. Het beeld dat we1 eens wordt
opgeroepen, dat deze hulp minder menselijk
warm en afstandelijker zou zijn dan inforrnele
zorg, wordt in dit onderzoek absoluut niet bevestigd. Tegelijkertijd wordt overduidelijk dat
inforrnele hulp zich ook lang niet altijd in een
positieve atrnosfeer afspeelt. Een genuanceerde kijk is dus van het grootste belang.
6. Typerend voor een veranderende (zorg)cultuur zijn de verwachtingen die centrale verzorg(st)ers met eigen gezinnen hebben ten
aanzien van hun eigen kinderen. Geen van

hen.gaat ervan uit dat deze eigen kinderen
later ook voor hen zullen zorgen; vanzelfspre1

,

kend niet, zo zegt men, ze hebben imrners
recht op een eigen leven. Gezien het toekom-
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Drs. C. C. M. Janssen, lnstituut voor Taegepaste
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