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Het leven in een groothuishou

W. ZWANIKKEN

rganisatie zelf, zijn ingewikkeld en moeilijk beschrijfbaar. Beoordeeltmen de invloed van het groothui
en naar het kriterium 'welzijn', dan dient men in beginsel per individu ccn winst- en verliesrekening
ellen, samenhangend met diens intrede en verblijf in het groothuishouden.

e gefundeerde uitspraken wil doen over het leven in een groothuishouden voorzo-

ities lijden minstens onder drie beperkingen.

eke als sociale betekenis - onbeinvloedbaar, dominerend en determinerend voor
drag van de mens daarin, in andere opzichten is deze omgeving zeer verander, plooibaar of slechts een achtergrond voor een zich autonoom opstellende en
agende mens. Gezien de varieteit van groothuishoudens en gezien de varieteit aan
*Deze tekst is gebaseerd op een inleiding, gehouden voor de najaarsvergadering van de Vereniging voor
Huishoudwetenschappen op 18 novemher 1978 te Amersfoort.
De auteur betuigt zijn hartblijke dank aan Vera Krauwer, Bart van der Zee en Nita Zwanikken, die het
koncept van dit artikel van kritisch kommentaar voorzager
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Deze maatschappelijke status kleurt mede de opvattingen over wat deze mensen
toekoint (geldm~ddelen,komfort, edukat~evevoorzleningen, bewegingsvrijhe~den zeggenschap, aantal en kwalifikat~evan personeelsleden). Deze maatschappelijke waardering tenslotte mondt uit in meer of m~nderverhulde opvattingen over wat deze
mensen 'goed zal doen'; hoe zg zich zouden moeten gedragen; welke 'behandelmg' zlj
zouden moeten krijgen. Dit laatste des te pregnanter als het gaat om groothuishoudens
d ~ tevens
e
rnaatschappelijke voorzleningen zijn, een antwoord vormen op een maatschappelijke behoefte of probleem rond of van de leden van het groothuishouden,
bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhu~s. I
Bovenstaande afstamming mondt uit in het verzorgingsklimaat van het groothuishouden. Het 'verzorgingsklimaat' vormt een belangrijk - zlj het moeilljk konkreet te
' maken -gedragsbepalend aspektvan het leven in een groothuishouding. In een poglng
' 'tot omschrijvlng van het begrip verzorgingsklimaat zullen we ons beperken tot het
~mmaterielegedeelte. (De invloed van het meer materiele gedeelte, te weten, l~gging,
hdeling, omvang van de gebonwde en de bebouwde omgeving, de inr~chtingen de
waarderingen, rolbepalingen, gedragsverwachtingen en gedragsregels

- hoe is de verdeling van de macht gerezeld
- hoe is de mate van inspraak
- draagt de staf uniformkleding
- wordt hij in zijn funktie aangesproke
- in welke mate zijn funkties gespecial~seerden vastgelegd
- in welke mate treft men er wederzijds spontaan dienstbetoon aan
- in welke mate worden afwijkingen van bestaande regels en dergelijke geaksepteerd
door leiding en medebewoners?
Sommige klimaatbepalende elementen zijn betrekkelkk stabiel, met name attituden
vanen rond de leden van het groothu~shouden.Als men ze zou willen veranderen, moet
nen opnieuw beginnen, in een ander gebouw, met een nieuwe staf, met een nieuwe
yoep bewoners. Tot deze konklusie kwam men althans ten &de van de grootscheepse
~ogingenom van een aantal veranderde psychiatrische 'bewaar' afdelingen zogenaamie therapeutische gemeenschappen te maken.
Andere elementen zijn gemakkelijker beinvloedbaar (inrichting; bewonersaantal;
kiginideling; offi~ielebehandelingsphilosophy). Sommige aspekten van het verzorsings hmaat merkt men op door lang met wijd open ogen en oren in een groothu~shouSeidtperkeren &bijvoorbeeldmachtsverhoudingen). Andere aspekten zlet of onder$~qfq,ep&hep.yare maar BBn keer, als men zich voor het eerst van buitenaf binnen dit
&;e,t&khoud~n, begeeft (de 'gevoelstoon' van het geheel: koud-warm; gezellig; gedeprimeerd-opgewekt; mat-levendig etc.).
verpleeghuis gelden, datis voortgekomen uichet ziekenhuis.
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verpleeghuispatienten in beginsel na een bepaalde opnameduur het huis weer rerbeterd
zullen verlaten. Het verpleeghuis geldt met name dus niet als een woonvoorz
'eigen plaats' van de mensen IS hun bed met een nachtkastje en een p r i k h d . Vow
velen, vooral bejaarden, is het verpleeghuis in fate we1 de enig mogehgke en tevem

oothuisnkreet te
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n tot het
, ligging,
ng en de
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toereikend zip, en vormt dus toch een woonvo

in&uishoudtn &Is referentiekader te

cootkuishoden zuikn overwegend in een gezin zijn opgegroeid ;

gdgen en mensen die qna ontwikkelingsniveau daarmee te vergelijken ujn, h d t dit geleid tot gczinsvervangende tehuizen. Deze proberen een zo goed
ket leven in een eventweel geziezinsvaband elders, voor weer ander$$r&@&weer'school
,+, t~.d~ti@
voor traumatische gezinservaringen m hun eigen verleden.
h
r
n andew, nogal ems vergeten, groep in dit opzicht vormen de talloze vrodwen die
levenslang een zelfstandig hu~shoudenhebben gele
gingstehuis grotendeels, blj intrede In het verpleegh
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en begrip voor de enorme overgang die deze vrouwen meemaken.
meer tussenvormen tussen alles zelf doen en niets meer zelf doen
- het gezin en het groothuishouden zijn vaker voorwerp van onder

eens aan de praktische problemen waarvoor de onderzoeker komt te staan die gewoon
deskriptief niveau - wil weten wie met wie omgaat in een groothuishouden dat
rond de honderd leden telt.
Resultaten van dergelijk onderzoek zijn dan nog vaak plaatsgebonden en hebben
vaak een korte levensduur: een verbouwing, het vertrek van een aantal signifikante
bewoners of personeelsleden kunnen een anderc situatie doen ontstaan. Het feit dat
dergelijk onderzoek lange tijd in beslag neemt, gekombineerd met de korte levensduur
van de resultaten heeft nogal eens tot gevolg dat het onderzoek achter loopt bij de
realiteit en voor het beleid meer kost dan het oplevert.
- het groothuishouden als totaliteit is vaak onoverzichtelijk, ongrijpbaar, onbestuurbaar zowel voor de staf als voor de leden zelf. Stafleden verwerken deze ongrijpbaarheid nogal eens door zich angstvallig te beperken tot hun taakstelling, tot hun vaste
werkgewoonten; leden en bewoners verwerken dit vaak door zich maximaal te distantieren, of zich - min of meer openlijk - daartegen af te zetten. Dat de inspraak in
verzorgingshuizen via de bewonerskommissies, in psychiatrische ziekenhuizen via
patientenraden, vaak niet van de grond komt, is wellicht mede te wilten aan het feit, dat
de 'inspraakeenheid' - de afdeling, het huis - als te groot, te abstrakt, te onoverzichtelijk wordt beleefd door mensen die gewend waren nergens anders dan thuis hun
invloed op de gang van zaken uit te oefenen.
Kiezen voor het gezin als referentiekader lost nog niet de vraag op, welk verband er in
het groothuishouden valt te leggen tussen verzorgingsniveau, hoe breed of hoe beperkt
ook omschreven, en welzijn, hoedan ook omschreven, van de leden. We1,kanhet kiezen
voor dit referentiekader in het groothuishouden een beweging doen ontstaan waarbij
afzpderlijke bewoners en groepen bewoners meer kansen krijgen aan hun eigen
variant van welzijn te werken.
.., Hierboven is a1 gezegd, dat het gezin en het gezinshuishouden bepaald niet in alle
opzichten als norm of zelfs maar als beoordelingskriterium kan gelden voor het leven in
het groothuishouden. Niet voor niets wordt her en der geexperimenteerd met andere
~amenlevingsvormendan het (kern)gezin, waarin me'nsen letterlijk gek kunnen worden
c@lp,r,langdurig getuige te zijn van een slechte relatie tussen de ouders, doordat ze zelf
&e&npppt,raken in paradoxe relatievormen met andere gezinsleden, door een te grote
- op

I

van zelfuerzorging- eten, drinken, slapen, waken en hygiene i
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en naarmate het langer duurt ; naarmate

een kortdurende ziekenhuisopname en langdurend gevangenisverbhjf zltten dan ook
nogal wat gradaties. De mvloed op gedrag en belevmg kan zowel positief als negatlef
uitvallen. Als mogelijke negatleve effekten van het leven in een groothuishouden
worden in de l~teratuurregelmatig verineld:

-

-

-

men onttrekt zich aan kontakten.
de tijdsstrukturering vermindert.
het toekomstperspektief in de zin van zelfbepaling en zelf plannen van zelf gekozen
doelen vermindert.
de mate van initiatief en het aktiviteitsniveau kan drastlsch verminderen, speciaal als
de noodzaak wegvalt om voor zichzelf tezorgen, als veel dingen uit handen genomen
worden, als het leven zo regelmatig en voorspelbaar is dat de nieuwsgier~gheid
uitdooft.
de stemmmg kan depressief-onverschilligworden.
men krijgt de neiging om veel te dagdromen en te mgmeren over vroeger en over

elders.
- dc magelijkheid bestaat dat mensen z ~ c hextreem afhankel~jkopstellen van leiding en
venorging.
eer dat mensen juist in verzet gaan tegen de leiding en
ging. (In hoeverre dit als negatief en In hoeverre als

j

afhankclijk van 0.a. :
- diem toestand bij intrede.
- de normen die hij en de, omgming tm
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dat hij in zijn positie verantwoordelijk is voor
opzichten niet afgestemd zijn op de behoeften
van het groothuishouden; voorzieningen, bij h
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ammr te kmzen, je cigen krant te lezen, de
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tijgen ma de oatwikkeling van de bevolking

zwaar onderkomen mensen verkeren
ijvoorbeeld ook oud bent of in de war,

ndigiz kaa z~chafvragen waarom just hg degene zou moeten zijn die
te geven t e e n dergelgke schaarste als bovengenoemd. Een van de

vwk vooral de ekonomische belangen. Een eventueel aanwezige direktie is zelden in
,taat om voortdusend de praktijk van juist de dagelijkse verzorging te toetstn aan
welzijnsvragen: zij staat er te ver vanaf. Indien aan het groothuishouden speciale op
welzljn gerichte personeelsleden zljn verbonden, zoals theranellten, pastores, rnaatVakblad voor Hudoudkunde l ( 1 ) oktober 1979

schappelljk werkenden etc. denken deze vanuit
Hun gez~chtshoek1s vaak te specifi
als een gegevenheid, als een achtergrond voor hun werk.
Als de hu~shoudkund~ge
zqn taak breed wil nen, hoeft de behart~g~ng
van deze
immateriele schaarste-art~kelenmet tussen de wal en het sch~pterecht te komen. Verder
1s het met onaannemelqk dat de afw~jzmgvan, het protest tegen, het met gebru~k
maken of met adekwaat gebru~kmaken van de dagelljkse verzorgmg en voorzieningen
door de bewoners In een aantal gevallen met berust op de kwal~te~t
van deze verzorglng op zich maar op een algemene protesthouding veroorzaakt door schaarste aan
immateriele goederen. Het aanbieden van andere verzorgmg heeft dan welnlg zln.
De huishoudkundige treft hier geen welomschreven taak aan Van hem wordt
veeleer voortdurende aandacht gevraagd, verder de vaard~gheiden
tekorten in deze te s~gnalerenen b
voorzien voor de immateriele goederen In het groothuishouden.
b

5 . Gebrek aangegevens,gebrek aan een huishoudkundige onderzoelzstraditie met betrekking tot het groothuishouden, gebrek aan generaliseringsmogelijkheden van het ene
groothuishouden naar het andere, maken het voorlopig noodzakelijk dat de huishoudkundige tevens onderzoeker is van zijn eigen werk.
De gemiddelde huishoudkundige zal in zijn taakstelling geen tijd beschikbaar hebben voor het opzetten en uitvoeren van expliciete onderzoeksaktiviteiten. Ingewikkel
de sociometrische en waarderingsonderzoeken, simulatie- en planningsspelen vervallen daarmede meestal als mogelijkheid. Wat de huishoudkundige we1 kan, is observeren en registreren; hij kan qls het ware met de ogen en oren van een boer die zijn veld
inspekteert, regelmatig, min of meer onopvallend naar gelang daar ruimte voor-is,zijn
ronde maken, systematisch op verschillendetijden (time-sampling), zodat hij een goede
indruk heeft van wat, waar, met wie gebeurt:
- welke zijn de meest bezochte plaatsen; is er sprake van territoirvorming?
- trekken de leden van het groothuishouden veel met elkaar op; welke informele
subgroepen zijn er; is er sprake van partijvorming tussen de leden, zo ja, rond welke
tegenstellingen?
- is er sprake van opzettelijke verwaarlozing of vernieling van huisraad en interieur;
wie doen dat; valt er een verklaring voor te geven?
- vallen uitspraken van de leden met betrekking tot de organisatie, speciaal de verzorging te vernemen; hoe luiden die; is er sprake van duidelijke klachten?
- hoe staan de leden tegenover de leiding: wordt het personeel agressief bejegend;
wordt het overstelpt met vragen en verzoeken; wordt het genegeerd; hoe reageren de
I
leden op de huishoudkundige staf zelf?
hoe is de waardering voor het verstrekte voedsel van de maaltijden; deze vormt een
:prima graadmeter van de wijze waarop men zich ergens thuis voelt. De waardering
van.&+-k~aliteitin
::@an-het voedsel is overigens vaak betrekkelijk ona
#"d &
-ir&&hniS~he
zin.
. & ~ ,~- ~ t,l,.
~rhe11.sda.afloop van zogenaamde critical incidents'!
&@&@lcimidents
in de oorsvronkeliike zin des woords ziin die ~ebeurtenissenen

3

Vakbladyoor Huishoudkunde 1 ( I ) okrober 1979

t groothuishouden duidelijk welke haar sterke en
van haar opdracht in een uitzonderlijke situatie.
uikbaar om de ongeschreven regels in een huis te weten te
es bijvoorbeeld als een patient(e) in een ziekenhuis weigert om mee te
onderzoek? Wie komen er dan aan te pas, wie lost het op, in wat voor
afloop; raakt er iemand door gedupeerd?
alternatief voor de dagelijkse verzorging te kietren?
Als de huishoudkundige blind lijkt te zijn geworden voor zijn eigen organisatie kan
bg collega's uit vergelgkbare organisaties uitnodigen om zijn werk eens te kamen
bekyken en zichzelf voor dergelijke bezoeken beschikbaar stellen. In een konstruktieve
nabespreking kan op basis van wederzijdse uitwisseling een soort impressieve bedrijfsvergelijking plaatsvinden.
baar Rebpwikkel
:n verval, observe:zijn veld
lor is, zijn
:en goede

Op een punt dient nog nadrukkelijk gewezen te worden: tevredenheid van de leden
over en hun aanvaarding van het 'regime' in het groothuishouden betekent niet per se
dat nu ook hun welzijn gediend is en omgekeerd betekent een kritische, afwijzende
instelling bij de leden ten aanzien van leiding en verzorging niet dat de huishoudkundige staf zijn werk als mislukt moet beschouwen. Speciaal een langdurig onvrijwillig
verbhjf in een groothuishouden met weinig individuele ontsnappingsmogelijkheden
vraagt om een behoorlijke mate van protest en afwijzing als meest voor de hand
liggende vorm om jezelf in dat groothuishouden staande te houden; de psychiatrische
patient die zich kiplekker voelt in de isoleercel wekt twijfel omtrent de vorderingen van
zijn genezingsproces.
In ons huidige kulturele klimaat gelden als even belangrijke indikaties van geslaagde
verzorging :het aktiviteitsniveau van de leden, hun mate van initiatief, hun gerichtheid
op de toekomst en op de buitenwereld, het openstaan voor onderlinge kontakten,
optimale onafhankelijkheid en zelfbepaling.
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