Tien jaar verzorgingstechnologie in perspectief

D e huidige studierichting Huishoud- e n

Consumentenwetenschagpen aan d e
Landbouwuniversiteit k e n t i n haar bijna
veertigjarig bestaan verschillen i n accenten e n benaderingen. Vorderingen
i n kennis binnen h e t vakgebied e n uiteraard o o k veranderingen in maatschappelijke vragen zijn daar debet aan. A n s
Groot-Marcus g e e f t haar visie o p d e
ontwikkelingen binnen d e technologische pijler v a n deze studierichting.
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Achtergrond

Voordat de orientatie verzorgingstechnologie
in 1980 van start ging, hadden de Huishoudwetenschappen in Nederland een eigen ontw~kkelingdoorgemaakt. Bij de opzet van de
jaren, was het
studierichting, in de v~jft~ger
onderdeel management een integrerend element voor de toepassingsgebieden voeding,
apparatuur, woning, textiel en gezondheid. In
De oorspronkelijk technische richting van de de jaren zestig en zeventig kreeg echter de
studie is bij de herprogrammering in 1970 verdieping via monodisciplinaire lijnen een
verdeeld in drie afstudeerrichtingen: voeding, steeds belangrijker plaats in de stud~e.
huishoudelijke apparatuur en textiel. In 1980 De sociaal-economische component, reeds
werden deze weer samengevoegd tot de vanaf het begin aanwezig in het onderwijs,
orientatie verzorgingstechnologie. De bedoe- vormde in 1980 eigenlijk een belangrijke,
ling was dat er integratie zou plaatsvinden centrale invalshoek voor onderzoek i n de
tussen dedrie afstudeerrichtingen, maar men Huishoudwetenschappen; verzorgingstechnologie zou dan, complementair, de ontbrehoopte ook dat opdeze wijze de natuurwetenschappelijke kant van de huishoudkunde be- kende natuurwetenschappelijke invalshoek
ter tot zijn recht zou kunnen komen verder gestalte geven (Commissie van Went,
1977).
(Commissie van Went, 1977).
Vorig jaar is bij de studierichting een sterkere Heel duidelijk besefte men dat het samennadruk komen te liggen op de consument, gaan van voedmg, apparatuur en textiel het
onder meer tot uitino komend in de naam gevaar voor ~solementvan de techniek in de
met zich meen.
Huishoud- en ~ o n s u ~ e n t e n w e t e n s c h a ~ ~ ehuishoudwetenschappen
Van de orientaties differentiele huishoud- bracht. Daarom werd bij de instelling van verkunde, verzorgingstechnologie en ecologie zorgingstechnologie sterk de nadruk gelegd
van het wonen, moest de laatste worden op- op integratie van de natuurwetenschappen
geheven en de twee andere opnieuw gedefi- en sociale wetenschappen, met inbegrip van
nieerd. Er komen in de studierichting nu twee economie.
nieuwe orientaties: "Beleid en verzorging"en
"Consument en huishoudtechnologie".
verzorgingstechnologie
De auteur bespreekt de manier waarop technologie in de studie tot nu toe is opgevat. Na
een terreinverkenning op het gebied van verzorgingstechnologisch onderzoek wordt besproken hoe de belangrijkste aandachtsvelden zijn ontstaan en op welke wijze het begrip
technologie is geinterpreteerd. Veranderingen in de samenleving zijn van invloed op
deze interpretatie. Vervolgens wordt de plaats
van huishoudtechnologie binnen Huishouden Consumenteqwetenschappen belicht. In
bepaaldedelen isvooral het milieu-onderzoek

Het object van verzorgingstechnologie is destijds alsvolgt gedefinieerd (ROC-HHW, 1977):
"De omgang met - inclusief aanschaf en vervanging - materiele middelen bij het zorgend
handelen in de huishouding, de invloed van
deze omgang op de gezondheid en veiligheid
van de mens en het formuleren van eisen ten
opzichtevan de kwaliteitvande middelen. Het
gaat daarbij tevens om de wijze van omgaan
met grondstoffen, energie, water en het verantwoord handelen ten optichte van het milieu."

Waar de Hu~shoudwetenschappenals geheel
z~chrichten op het scheppen van materiele
voorwaarden voor de voorztenlng In behoeften, zou verzorg~ngstechnolog~e
dus het gebrulk van mater~alenen mater~elem~ddelen
bestuderen en we1 vanult de elsen die de verzorgingss~tuatiedaaraan stelt
Bij de start van verzorgingstechnolog~eheeft
het fasen-model van consumentengoederen
(Ten Cate, 1978) ged~endals ultgangspunt
voor dlscussie en structurerlng van het onderwijs. Goederen d ~ b
e ~hu~shoudehjke
j
actlv~teitenworden gebru~ktdoorlopen allen de
volgende fasen. verwervlng (aanschaf), opslag (opstellmg),toepasslng, onderhoud (herstel) en afdanken Het u~temdelqkeresultaat
actlvttelt - het welz~jn
van een hu~shoudel~jke
van de leden van een hu~shoudenIn termen
van gezondheid en vell~ghe~d
en het grondstofverbru~ken de m~lieubelast~ng
- 1s afhankel~jkvan de e~genschappenvan het produkt
en de daarmee verband houdende doelmatigheld en kwahteit van het produkt of proces

(Kamsteeg, 1983). het schelden van hutsho
del~jkafval (Groot-Mareus e.a., 1989).
Ander onderzoek is gedaan near de effeet
van hu~shoudelijkhandelen op de verzorg'
zoals bij het spinaz~eonderzoek(Kamst
e.8, 19811, en bij het o~lderzoeknaar
j gebruik v
kwaliteit van het voedsel b ~het
de magnetron (Butijn e a,, 1987).
In het verrichte onderzoek zijn Wee mvals
hoeken aanwezlg,
1. De consument. onderzoek near het ge
bruik van consumentgoederen en de daarbi
behorende voorzieningen, in relatie tot huis
houdel~jkedoelstellingen.
2. Het milleu en energieverbruik. onderzoe
van hu~shoudelijkeprocessen, aard van d
milleubelasting, beleidsmaatregelen op m
lieuaebied of enerq~ebesoarinqen verandering& in huishou~elijkhandden als gevolg
Onderzoek
daarvan.
Het onderzoek van verzorgingstechnologie Zowel de consument als het milieu genieten
heeft zich over diverse terreinen uitgestrekt. in de jaren zeventig en tachtig een grote
maatschappelijke belangstelling. Dit is moBij de start was men vanuit huishoudelijke
apparatuur reeds bezig met de relatie tussen menteel nog het geval, alleen is de prioriteit
het energieverbruik en huishoudelijke variin de loop van de tachtiger jaren verschoven
abelen (Scherhorn e.a., 1979) en vanuit tex- naar het milieu. Twintig jaar geleden kwam de
tiel metde invloedvan huishoudelijke toestel- consument nog op de eerste plaats. Aan de
len op het totale waterverbruik (Ten Care,
hand van beide invalshoeken worden de ach1979)
tergronden van verzorgingstechnologisch on- . -,
Ander onderzoek is gericht op de ident~te~t derzoek nader besproken.
van technologie (Groot-Marcus, 1984; Leentvaar-Leistra, 1989) en de afbakening naar an- Consument
dere vakgeb~eden.Zo gaat Van 'r Klooster-van
Wingerden in op het verschil tussen een De noodzaak van het onderzoek op consumarktkundige en een hu~shoudkundigebena- mentengebied komt voort uit maatschappedering door het begr~pconsumenten-mix te lijke ontwikkelingen in de marktsector. Door
introduceren alsvariant op de marketing-mix. de toename van de welvaart, de snelle ontDe marketing-mix gaat uit van vier P's: prijs, wikkeling van de technologie en de scherpere
produkt, plaats en promotie; de consumen- concurreniie in de jaren zestig, hebben de
ten-mix wordt gevormd door vier K's, welke ondernemers hun marktstrategie veranderd.
staan voor kosten, kwaliteit, keuzevrijheid en Het "marketingconcept" ontstaat; de ondernemer bestudeert de consument en aangeklantenservice
Voor de consument zijn de kosten van een paste produkten en diensten worden ontwikprodukt niet alleen de (aankoop)-prijs, maar keld (Van Acker e.a., 1977). Basis voor de
ookdeverdere kosten die met het gebruik van marketing zijn niet de werkelijke behoeften,
een produkt samenhangen zoals energiever- maar de marktpreferenties, waardoor aan de
bruik, veiligheidsaspecten, reparatiekosten, feitelijke wensen van de consumenten
kosten van afdanken e.d. Ook het begrip slechts ten dele wordt voldaan (Rosenblattkwaliteit is niet objectief en geisoleerd meet- Wallin. 19851.
baar, maar juist sterk afhankelijk van de om- De ondooizichtige markt, veroorzaakt door
standigheden waarin het produkt wordt ge- grotere verscheidenheid en complexiteit van
bruikt (Van 't Kloosrer-van Wingerden, 1983). produkten, het toepassen van marketingDe+omstandiaheden waarin aoederen wor- strategieen, en het ongelijke kennisniveau,
.#pg gebruikt i i j n geregeld uiGangspunt ge- vooral waar het gaat om de technische Bigenschappenvandegoederen,gevendeconsu-

producent van m~l~euvervu~lende
stoffen, zo- kastbhakje, spsorbielzen ~ l l tuinwrsier~ne
s
of
als b ~ het
j
onderzoek naar de hoeveelhe~d In een srudenten [sub)cuItuu
zuurstofbrndende stoffen In het hulshoudel~~k kaarsenstandaard.
afvalwater (Groot-Marcus e a ,1985) DergeI ~ j konderzoek komt echter e ~ g e n l ~nj ke t veel
verder dan een lnventarlsatle Een techn~sche
Met de introductie In 1980 van technologis
benadermg van het m~l~euprobleern
IS eenzljde Huishoudwetenschappen d ~ o mtegratle
r
d ~ en
g verklaart veelal welnlg
Consumentengoederen z ~ j nook meer dan van de aandachtsgeb~edenvoeding, apparatechn~ekalleen 211 bestaan u ~ energle
t
en tuur en texriel, blijkt zlch een trend In de bematerle, d ~ met
e technlsche kenn~sofwel ~ n - nadering van het vakgebied te hebben inget
de toekomst. Dit
format~ezljn geordend tot een bepaald pro- zet, die perspectief b ~ e dvoor
laten de ontwikkeling van coneepten en de
dukt Maar tevens IS aan deze goederen extra
~nforrnat~e
gekoppeld, ZIJ zljn aangepast aan aandachtspunten van verzorgingstechnoloj consude heersende normen en waarden en aan de gisch onderzoek zlen, zowel b ~ het
aard van de menselljke behoeften In een be- menten- als bij het milieuonderzoek
paald t~jdsbestekof omgevlng De kleme rug- De aanpak is technologisch mdien men zoals
Van Hengel(1987) technologie definieert als
zak van f~etsendejongeren 1s hrervan een
een spec~aleconcrete historische vorm die
voorbeeld.
lnforrnat~ekan bewust door de producent of techn~ekgekregen heeft i n moderne samenlevingen. Dlt b l ~ j konder
t
meer uit het plaatsen
leveranc~erworden toegevoegd, zoals b ~moj
d~euzemerkschoenen waar het merk zelf, van consumentengoederen en voorzlenlngen
In een culturele context en het feit dat geredoor eerdere reclame, en de modekleur, door
het ulterlljk, mformatle verschaft, mforrnatle geld de relatie naar de huishouding wordt gekan ook voornamelijk vanult de consurnent trokken.
worden toegekend, b~jvoorbeeldmdien een Het IS belangrijkte omschrijven wat mettechnologie wordt bedoeld, aangezlen er veel debepaald goed status verleent, zoals een racefinit~esvan technolog~ebestaan. In de hulsf~ets
houdkundige literatuur komt dit begr~pook in
Consumentengoederen bevatten dus ener- een andere interpretat~evoor. Van Toledo ziet
gie, materie en informatie. Als zij afval wor- technologie van het wonen bijvoorbeeld als
den spelen deze drie elementen ieder hun het ontw~kkelenen beproeven van technische
eigen rol. In wezen vindt bij het vormen van innovaties. De mgreep i n de feitehjke werkeafval een ontmantelingsproces plaats (figuur l~jkheidstaat daarbij centraal. Wat wordt geI), voornamelijk als gevolg van het verdwij- noemd kritlsche reflectie rekent hij niet onder
nen van informatie. Een pot merkjarn wordt technologie (Van Toledo, 1989).
een glazen pot als hij leeg is. Verliest het de Een dergelijk technisch toegepaste benadespecifieke informatie van een voorwerp bij- rlng voldoet echter niet aan huishoudkundige
voorbeeld in een vuilniszak tussen ander ultgangspunten. Er vindt daar altijd evaluatie
plaats Bij verzorgingstechnologie gebeurt
huisvuil, dan wordt het materiaal i.c. glas.
Deze stof bevat nog steeds energie en, indien deze evaluatie ten opzichte van de activiteit
nog niet gebroken, volume. Op de stortplaats zelf en het door de leden verwachte resultaat.
ontstaan scherven, een hoeveelheid rnaterie Daarnaast wordt de sociale verantwoordelijkmet eraan gebonden energie. In theorie kun- heid van de huishouding steeds belangrijker,
nen deze scherven i n dat stadium nog tot dus evaluatie van de pos~tieveen negatieve
effecten van de verzorging op de samenlevmg
nieuwe glazen voorwerpen worden gemaakt,
maar zodra ze verspreid worden, zijn ze gede- en milieu horen er ook bij.
De vraag IS nu waar huishoudtechnologie
gradeerd tot onbruikbaar afval.
moet worden geplaatst in de nleuwe studieKomtdezezelfdejampot i n de glasbakterecht,
dan wordt het proces omgebogen en het glas richting Huishoud- en Consumentenwetenwordt met energie weer opgewerkt tot een schappen. Aangezien tot hu~shoudtechnologie elementen van de woonecologie behoren,
ander glasprodukt. Bij een statiegeldsysteem
zullen daarin de technische en natuurwetenhj-ndt de ombuiging plaats op een eerder mo- schappelijke aspecten van het vakgebied, in* *:X@
'i %: voor deze ombuiaina is voornameliik clusief die van het wonen, worden behartigd.
informatie nodb. k e n ieder zal de Dit geeft meer mogelljkheden technologie als
herkennen indien hij is gevuld en van geheel i n de huishouding te plaatsen dan met
verzorgingstechnologie het geval was. Het
ziet er echter we1 naar uit dat de in 1980
ingezette trend i n benadering via discipli'naire
invalshoeken wordt voortgezet. Ook n u zal

I
4

.

I

I

I

I

I

I

I

I
I

n dr inregrat~emt de m i a l e wetenschappm ~andachtmoeEen warden besteed.

en mals
ieert aIs
orm die
samen,laatsen
eningen
iat gererordt ge-

let techveel dede huis~pook in
ledo ziet
eeld als
hnische
:werkerordt geet onder
benadelkundige
!valuatie
gebeurt
sctiviteit
ssultaat.
ordelijkngrijker,
egatieve
enleving
hnologie
? studienwetenxhnolo~ehoren,
Irwetenbied, in?hartigd.
llogie als
dan met
vas. Het
in 1980
:ipli'naire
k nu zal

h

matiek aandacht in relat~etot consumptie. In
verband met de steeds belangrijker wordende
milieuproblemen dienen de stoffen die de
huishouding passeren en de manler waarop
Huirh~ud-en
dat aebeurt te worden bestudeerd. Omdat een
Gonsumentenwetenschappen
bel;ngrijkdeel
van de consumptie plaatsvindt
01jHuishoud- en Conswmentenwetenschap- i n de huishouding en het huishoudelijk hanpen zal meer elan vwrheen de nadruk worden delen hier een centrale rol bij speelt, is de
getegd op de consument, met dien verstande huishouding essentieel voor een ombuiging
dat er momenteel een andere betekencs aan van de consumptiepatronen.
wordt toegekend dan tien, twintig jaar gele- Voor de jaren negentig zijn taken gesteld door
den. De consumentenproblematiek is niet de overheid. Het streven naar een "duurzame
ontwikkeling" betekent dat energie en milieu
meer beperkt tot "wear krijgen voor je geld",
ook niet tot het probleem van een eerlijke moeten worden gespaard om voor de koverdeling van consumentengoederen, maar mende generaties nog wat over te houden.
het behelst het verantwoord consumeren, zo- Uitgangspunt bij het nationaal Milieubeleids
we1 wat betreft het welz~jnvan de leden van Plan (1989) is, dat energie en milieu voorhet huishouden, als de soc~aleomgeving en raadgrootheden zijn. In het Plan worden drie
het natuurlijk milieu. Een hu~shoudtechnolo- algemene oorzaken voor de milieuproblem
gische benadering besteedt dan aandacht genoemd:
aan de technologisering van de verzorging en
de effecten hiervan. De consument is zich nu 1. Het openbreken of veranderenn-&p~t&
veel meer bewust van deze problemen en kringlopen. Stofstromen zijn overal in de na;,
heeft behoefte aan verantwoorde goederen tuur tevinden. Zij vinden plaatsonafhankelijk
maar ook aan betrouwbare informatie, die van mensel~jk ingrijpen. Milieuproblemen' .
houvast kan geven bij de huishoudelijke pro- ontstaan door nieuwe stofstrom-en en- v c v
duktie. Het centrale punt voor de analyse blijft snelling van natuurlijke stofstt@y~p~$&t&z
dan ook de huishouding en de wijze waarop Nationaal Milieubeleids Plan sp~eektmemqa _,
mensen met woonruimte, consumentengoe- "lekverliezen" die ontstaan doordat men or& Z
deren en voorzieningen omgaan als ze met voldoende greep heeft op de k r i n g l ~ g p ~ x q n
verzorgingsactiviteiten bezig zijn.
Het onderzoek naar de e~genschappenvan
goederen en voorzieningen zal een bijdrage
kunnen leveren aan de produktontwikkeling.
De technologie moettot verantwoorde goede- vooral van fossiele brandstoffen. Dit
ren en voorzien~ngenleiden en dus voldoen meer verzurende stoffen, m e e r . ~ O ~ g ~
~ % t s q m &^~‘ r f 3
aan de eisen die worden gesteld aan de hui- afvalstromen.
d~geen toekomstige taken van de huishou- 3. De verwaarlozing van kwalitatieve asp%-!:
ding. Belangrijk is het ontwikkelen van meet- ten van produkten en processen dopr
methoden van produkteigenschappen,met de sterke nadruk OD kwantiteit van de consu
dwingende eis dat deze methoden zo goed tie. Bij veel probukten is de levensduursv
mogelijk zijn gebaseerd op de werkelijke acti- kort, zijn de reparatiemogelijkh
viteiten in de hulshouding. In het verlengde en de mogelijkheden tot herg
hiervan ligt het ontwikkelen van criteria derd. Achterliaaende oor
waaraan consumentengoederen moeten voldoen als basis voor produktspecificaties, respectievelijk progamma's van eisen. Tevens
moeten de effecten op het milieu worden be-

sumptie is terecht gekomen. Zij kunnen ook
alle drie voor de huishouding worden uitgewerkt. In feite wordt consumptie hier niet,
zoals gebruikelijk, via keuzeprocessen geproblematiseerd, maar via materie- en energiestromen. Deze l ~ j n
voor onderzoek naar consumptie en huishoudtechnologie moef
worden vastgehouden. In dit kader kan energie worden gezlen als een universele eenheid
waarnaar milieubelasting en consumentengoederen kunnen worden teruggerekend.
Consumptie is een aaneenschakeling van
processen en goederenverbru~k,en energie is
van beiden, processen en goederen, een onderdeel. Een grotere snelheid van consumptie
leidt, hoe het ook wordt bekeken tot een groter
energieverbruik. Een analysevande huishouding op basis van energiestromen geeft milieuonderzoek een extra dimensie.
De huishouding kan men zien als een organisatie die draaiende gehouden moet worden.
H ~ e ris energie voor nodig i n de vorm van
elektromagnetische straling (zon), chemische
energie (olie, gas, voedsel), menselijke arbeidskracht e.d. Net als de mens heeft de
huishouding energie n o d ~ gvoor zijn grondstofwisseling, zoals het op een bepaalde temperatuur houden van de woning en warm
water, het voeden van leden van het huishouden, het i n stand houden van hulpbronnen
etc. Bovendien is energie nodig voor activiteiten. Naarmate er meer activiteiten zijn is er
een grotere energievraag.
Volgens de wet van behoud van energie
(eerste hoofdwet van de thermodynarnica)
blijft alle energie die de huishouding binnen
komt behouden. Wel kan energie van de ene
i n een anderevorm worden omgezet, maar na
omzetting is de som van alle energle nog
steeds gelijk. Het punt is n u dat er kwalitatieve verschillen tussen de vormen van energie bestaan en bij iedere omzetting kan een
deel van de energie gedegradeerd worden tot
niet meer bruikbare warmte-energie op lagere temperatuur (2e hoofdwet van de thermodynamica). Vinden er vaak van dit soort
energie-omzettingen plaats dan zal, aangezien bij elke stap weer nieuwe warmte vrijkomt, een toenemende degradatie van energie optreden en steeds meer niet of slecht
bruikbare warmte ontstaan. Warmtepompen
kunnen laagwaardige warmte we1 tot bruikbare warmte omvormen, maar dit kan alleen
als er nieuwe energie aan het proces wordt
toegevoegd. De wanorde, entropie, die ontstaat kan alleen door de inbreng van energie
worden verminderd. Huishoudkundig onderzo6k op het gebied van milieu zal zich i n de
tmZkomSt m'obte'il richten OD de c o n s u m ~ t i ei n

het milieu gevonden?
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Het scheiden van huishoudelijk afval blijkt
vooral bij de organische fractie problemen op
te leveren, is een van de conclusies uit een
proefproject afvalscheiding in de gerneente
Ede. Ondersteund door het Nationaal Onderzoekprograrnrna Hergebruik van afvalstoffen
en de provincie Gelderland startte drie jaar
geleden het Combinatieproject Ede, een samenwerkingsverband van de gemeente Ede
met de rnilieuboerenorganisatie de Hamster.
De vakgroep Huishoudstudies van de LUW,
werd ingeschakeld om (ontwikkelingen in)
houding en gedrag van dedeelnemende huishoudens in kaart te brengen. Daarbij kwarnen
niet alleen vragen aan de orde over welk afval
gescheiden wordt, maar ookover de knelpunten die huishoudens bij afvalscheiding ondervinden -en over de rol die voorlichting, bewaarmiddelen en rnethode e n .frequentie
Tl~dschr~ft
voor Hu~shoudkunde11 ( I ) maart 1990

van inzamel~ngspelen Er werd ook gekeken
In hoeverre het wonmgtype (eengezinswoning, galerijflat of portiekflat) van invloed was
op de onderzoeksresultaten.
- tuinafval (GFT) maakt onGroente-, f r u ~ t en
geveer de helft uit van het huishoudelijke afval, maar het gescheiden bewaren van organisch afval levert stankoverlast en het
schoonmaken van de GFT-ernrners wordt een
vies karwei gevonden. Een deel van deze
knelpunten zijn door verbetering van de bewaarm~ddelenal tijdens de proefperiode opgelost. In het eindrapport worden verdere
aanbevelingen voor verbetering, afgesternd
op de rnogelijkheden van de onderscheiden
woningtypen, gedaan.
Bij de inzameling van glas en papier via een
hu~s-aan-huisophaaldienst valt op grond van
d ~ onderzoek
t
nauwelijks een grotere deelname te verwachten in vergelijking. met de
situat~edat de huishoudens zelf voor afvoer
rnoeten zorgen
De hu~shoudenservaren in het begin van het
project afvalscheiding als een extra belasin@,
na een jaar vindt men het geen moeite mser.
Er blijft we1 een behoefte bestaan aan gsregelde en duidelijke informatie.
Dit zijn enkele c o w l u ~ i e uit
s bet uitvoerlggedocurnenteerch rapport, elat ocsk bedaeld ie
om anctere inl~iatimenvdar afvelscheicfln/gi n
/
den lande te ondermeunen.
-
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