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Samenvatting 

 

In deze literatuurstudie wordt ingegaan op de formele en informele behoeften van 

Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland aan verpleging en verzorging. De behoefte 

aan formele zorg blijkt nauw samen te hangen met de behoefte aan informele zorg. Pas 

wanneer de informele zorg tekortschiet, doet men een beroep op formele 

zorginstellingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de behoefte aan informele zorg 

gegeven door de naaste familie bij het ouder worden vaak groot is en dat vooral de 

(schoon)dochters de huishoudelijke en lichamelijke zorg op zich nemen. Factoren die het 

gebruik van formele zorg beïnvloeden zijn het al dan niet bekend zijn met de 

mogelijkheden van de Nederlandse instellingen, het deels negatieve imago van de 

instellingen, gevoelens van eer en schande, de mate waarop het aanbod aansluit op de 

vraag en de hoogte van de eigen bijdrage. Om de formele zorg af te stemmen op de 

behoeften worden onder meer de inzet van intermediairs en het in gesprek komen met 

de informele verzorgers (vrouwen) bepleit. 

Inleiding 
Hoewel er al decennia lang immigranten in Nederland oud worden en overlijden is er opmerkelijk 

weinig bekend over de zorgbehoeften van de verschillende migrantengroepen. Inzicht in het gebruik 

van en de behoeften aan zorg van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse ouderen wordt vooral van 

belang geacht omdat het aantal Turken en Marokkanen dat niet remigreert en dus in Nederland oud 

wordt en overlijdt, in de nabije toekomst sterk zal toenemen (Tesser et al., 1998). Volgens de Raad 

voor Volksgezondheid & Zorg toont onderzoek aan dat veel Turkse en Marokkaanse ouderen zich 

minder gezond voelen dan Nederlandse ouderen, maar een mindere gezondheidsbeleving hoeft nog 

niet te leiden tot een grotere behoefte aan zorg (Mackenbach, 1992; Tesser et al., 1998; Weide en 

Foets, 1998; Kulu-Glasgow, 2000; Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2000). 

Het aantal Turken in Nederland van 50 jaar of ouder bedroeg in het jaar 2000 31.635 (17. 535 

mannen en 14.095 vrouwen), het aantal Marokkanen 26.560 (18.005 mannen en 9.250 vrouwen, zie 

ook tabel 1). Opvallend is het mannenoverschot in deze leeftijdsgroep, vooral bij de Marokkanen. Het 

grote aantal oudere Marokkaanse mannen wordt vooral verklaard door het later op gang komen van 

Graaff, F.M. de, Francke, A.L. Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland. 
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de gezinshereniging. Veel mannen zijn wel gehuwd, maar hun vrouw en kinderen verblijven nog in 

Marokko. Dit wil overigens niet zeggen dat het aantal eenpersoonshuishoudens groot is. Veel 

'alleenstaande' Turkse en Marokkaanse ouderen wonen in bij (verre) familie of dorpsgenoten in 

Nederland (Kloosterboer en Yilmaz, 1987; Tesser et al., 1998; Niekerk, 1991; Yerden, 2000). 

Onderzoek toont aan dat de gemiddelde sociaal-economische positie van Turkse en Marokkaanse 

ouderen slechter is dan die van Nederlandse ouderen (Timmermans, 1996; Beljaarts, 1997; Tesser et 

al., 1998). Ze hebben vaker een uitkering, omdat zij arbeidsongeschikt zijn of het aantal arbeidsjaren 

onvoldoende is voor een volledig pensioen. Bijna de helft heeft een WAO/AAW-uitkering (Beljaarts 

1997; Tesser et al., 1988). De aanvullende bijstand wordt minder benut dan rechtshalve mogelijk is. 

Verder blijkt de leefsituatie van de mannen geheel anders te zijn dan die van de vrouwen. Niet alleen 

hebben Turkse vrouwen meer gezondheidsklachten, ze hebben ook een ander dagprogramma en 

sociaal netwerk (Tesser et al., 1998; Yerden, 2000). 

De slechtere educatieve, sociale en economische positie in Nederland van Turkse en Marokkaanse 

ouderen kan een verklaring vormen voor hun minder goed ervaren gezondheid, en mogelijk voor 

specifieke zorgbehoeften. Maar naast die positie in Nederland kunnen ook andere factoren, zoals 

culturele achtergronden, van invloed zijn op de zorgbehoeften. Mogelijk zijn ook familiale verbanden 

van belang, bijvoorbeeld omdat bepaalde zorgbehoeften worden opgemerkt en beantwoord in het 

informele circuit. 

Centrale vraagstellingen 
 

 In welke mate hebben Turkse en Marokkaanse ouderen woonachtig in Nederland 

behoefte aan informele zorg door de naaste familie en waar bestaat die uit? 

 In welke mate hebben Turkse en Marokkaanse ouderen woonachtig in Nederland 

behoefte aan formele zorg door Nederlandse zorginstellingen? 

 In welke mate wordt door Turkse en Marokkaanse ouderen gebruikgemaakt van het 

aanbod van intraen extramurale zorginstellingen? 

 Welke factoren beïnvloeden de vraag naar informele respectievelijk formele zorg en 

het gebruik daarvan? 

 

Verklaring van begrippen uit de onderzoeksvragen  

We bedoelen in dit geval met 'ouderen' Turkse of Marokkaanse migranten van 50 jaar of ouder. 

Argumenten voor die afbakening zijn onder meer: 

 

 Veel migranten voelen zich 'oudere' wanneer zij volwassen kinderen hebben. Dit neemt niet 

weg dat zij op die leeftijd vaak ook nog kleine kinderen hebben, soms uit een tweede huwelijk. 

 Sommige migranten hebben op 50-jarige leeftijd een lichaamsconditie die (door hun zware 

arbeidsverleden of vele bevallingen) vergelijkbaar is met die van een Nederlander van 65 jaar. 

De leeftijd van 50 jaar vormt voor velen de grens tussen de arbeidsjaren en het leven van een 

uitkering (Tesser, 1998). 

Overigens worden in de bestudeerde publicaties diverse grenzen getrokken. 

Bij het gebruik van literatuur waarin de grens niet bij 50 ligt, wordt dat in dit artikel expliciet 

aangegeven. 

Met de termen 'Turks' en 'Marokkaans' wordt niet de nationaliteit van de betrokken oudere 

aangeduid, maar de afkomst. Conform de nieuwe standaard CBS-definitie van 'allochtoon' is iemand 

'Turks', respectievelijk 'Marokkaans', als minstens één van zijn/haar ouders in Turkije, c.q. Marokko, 

geboren is (Keij, 2000). 

Onder 'informele zorg' wordt in dit artikel verstaan de verzorging, verpleging en dienstverlening die 

naaste familieleden bieden aan ouderen, op grond van hun functiebeperkingen. Met de term 'formele 
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zorg' wordt in dit artikel die zorg aangeduid die geleverd wordt door beroepskrachten of vrijwilligers 

gelieerd aan Nederlandse zorginstellingen. 

Zoekmethoden 
Voor de literatuurstudie is gebruikgemaakt van verschillende ingangen. Omdat de literatuurstudie 

expliciet gericht is op bevindingen in Nederland, leek het consulteren van internationale bestanden 

niet de aangewezen weg. Besloten is om rechtstreeks te inventariseren welke literatuur op dit gebied 

voorhanden is bij de bibliotheken van Nivel, FORUM, Nederlands Instituut voor 

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Inclusief Nederlands Instituut voor Gerontologie), 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

Prismant. Zoals verwacht bleken zij veel publicaties te beheren die wel relevant zijn voor deze 

literatuurstudie, maar niet gearchiveerd in de internationale bestanden. 

Een criterium voor opname in deze literatuurstudie was dat bronnen gepubliceerde of 

ongepubliceerde onderzoeksverslagen of literatuurstudies over onderzoek op het terrein van zorg aan 

Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland betroffen. 

Ten behoeve van de beantwoording van de vraagstellingen zijn gecombineerde zoektermen gebruikt, 

te weten 'allochtonen', 'migranten', 'etnische minderheden', 'ouderen', 'zorgbehoeften', 

'hulpzoekgedrag', 'ouderenzorg' en 'medische consumptie'. Uiteindelijk bleken 19 publicaties 

onderzoeksgegevens te bieden over informele zorg aan Turken en/of Marokkanen. Sommige zijn te 

karakteriseren als kwalitatief onderzoek (8) of combinaties van kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

(5), andere als overzichten van bestaand onderzoek (1), kwantitatief onderzoek naar gebruik en 

behoeften (2) en verslagen van projectbevindingen (3). Zestien publicaties leveren gegevens over de 

formele zorg aan Turkse en Marokkaanse ouderen. Daarvan kunnen er vier getypeerd worden als 

kwalitatief onderzoek, zes als een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en twee als 

overzichten van bestaand onderzoek. Bij de bespreking van de literatuur wordt in de tekst steeds 

aangegeven wat de aard en status van de betreffende studies is. 

Behoefte aan informele zorg door de naaste familie 

Een vijftal aspecten van de omvang en aard van de behoefte aan informele zorg komt in de literatuur 

aan de orde. Naast de fysieke belemmeringen van de ouderen en de taakverdeling tussen mannen en 

vrouwen in de familie, zijn dat de rol van familie en van de lokale gemeenschap, de zwaarte van de 

zorg voor de familie en de ervaringen van de ouderen in het herkomstland. 

Verschillende studies geven aanwijzingen dat Turkse en Marokkaanse ouderen net als oudere 

Nederlanders te maken krijgen met fysieke belemmeringen in het dagelijks functioneren en een 

toenemende behoefte aan verzorging, maar anders omgaan met de invulling van zorg door 

familieleden (Bedaux en Massaro, 1995, De Graaff, 1995; Abraham, 1996; Beljaarts, 1997; Van Hugte, 

1997: Tesser et al., 1998; Van den Brink, 2000). In Rotterdam hebben Van Toorn (1992) en Wersh 

(1993) de zorgsituatie van Turkse en Marokkaanse ouderen onderzocht. De geïnterviewde ouderen 

noemen als zorgtaken van de familie: boodschappen doen; helpen in het huishouden; voeren van 

correspondentie en telefoongesprekken; vergezellen van de ouderen bij bezoeken aan de dokter en 

hen brengen naar andere bestemmingen. Meer dan de helft van de 104 Rotterdamse en 91 

Amsterdamse moslimouderen in het onderzoek van de Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen 

(NISBO) geeft aan hulp te behoeven bij boodschappen doen en traplopen (Kloosterman en Yilmaz, 

1997; Kürkcü en Kloosterboer, 1996). Van deze Turkse en Marokkaanse ouderen heeft 40% behoefte 

aan hulp bij het vervoer buitenshuis, 15% met het bereiden van de maaltijd en ander licht 

huishoudelijk werk en 5-10% zegt niet zonder hulp naar het toilet te kunnen. Deze respondenten zijn 

relatief jong (41-80 jaar, met een gemiddelde van 52 jaar), maar deels al duidelijk 'hulpbehoevend'. 

Het feit dat (schoon)dochters in de familie in de regel andere taken op zich nemen dan zonen wordt 

ook door veel auteurs van belang geacht (Kloosterboer en Yilmaz, 1997; Tesser et al., 1998; Van den 
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Brink, 2000; Yerden, 2000). Van den Brink (2000) maakt onderscheid tussen de onderhoudsplicht van 

de zonen versus de zorgplicht van de (schoon)dochters. Yerden (2000) hield 60 interviews met 

ouderen en gezinsleden in 15 Turkse families in Noord-Hollandse steden. Hij geeft aan dat het Turkse 

begrip bakim (= zorgen) niet vergelijkbaar is met yardim (= doen zorgen). Bakim behelst de 

huishoudelijke en lichamelijke verzorging en het voeden van de oudere (een taak voor de vrouwen). 

Yardim betreft daarentegen niet de verzorging zelf, maar het georganiseerd krijgen dat er gezorgd 

wordt. Het behelst vaak praktische zaken: regelen wie wat doet, boodschappen doen, financiële zaken 

regelen enzovoort. Dit is vooral de taak van de zonen. Soms wordt een zoon ook ingeschakeld voor de 

lichamelijke verzorging, namelijk wanneer zijn vader het wassen van de schaamstreek door een vrouw 

als schaamtevol ervaart. Volgens de 15 Turkse respondenten in oude wijken in Noord-Holland (Yerden, 

2000) kan iemand van buiten de familie geen bakim leveren. Overigens blijkt uit verschillende 

onderzoeken dat in toenemende mate ook de eigen (schoon)dochters betrokken worden bij de 

zorgplicht (Van den Brink, 2000; Yerden, 2000). De taakverdeling tussen mannen en vrouwen wordt 

bevestigd door de bevindingen van Kürkcü en Kloosterboer (1996). Uit hun onderzoek blijkt dat Turkse 

mannen vaker hulp van hun partner krijgen dan vrouwen. Mannen krijgen ook meer dan vrouwen hulp 

van familie en vrienden. Daarentegen krijgen oudere vrouwen meer hulp van hun kinderen. De 

informele zorg wordt in de eerste plaats verleend door inwonenden (partner en kinderen), daarnaast 

door uitwonende kinderen die in de buurt woonachtig zijn. Opmerkelijk is dat Turkse en Marokkaanse 

vrouwen meer twijfels hebben over de zorg die de kinderen leveren dan mannen (Wersh 1993), deels 

omdat zij weten hoe zwaar de zorg kan zijn (Kloosterboer en Yilmaz, 1997), deels omdat mannen het 

een uitgemaakte vrouwenkwestie vinden, waar ze desnoods een nieuwe vrouw voor huwen (L' Ajjouri 

en Amakran, 1997). 

Het komt voor dat de oudere regelmatig verhuist naar het gezin van een andere zoon, omdat de 

kinderen de taken op die manier het beste kunnen verdelen (De Graaff, 1995; Kürkcü en Kloosterboer, 

1996; Kloosterboer en Yilmaz, 1997; Van den Brink, 2000). 

Kürkcü en Kloosterboer en Kloosterboer en Yilmaz troffen in hun steekproef meer Marokkanen die 

vertrouwen hebben in de toekomstige hulp van hun kinderen dan Turken. Kloosterboer en Yilmaz 

(1997) geven aan dat vrienden, zoals die uit de moskeegemeenschap, niet de hulp kunnen geven die 

de familie geeft. Veel vriendenhulp is gericht op financiële ondersteuning; een uitgebreid 

vriendennetwerk is dan eerder een indicatie voor een wankele economische positie van de oudere, 

dan een aanwijzing dat de zorg door naasten gegarandeerd is. 

Verder merkten verschillende onderzoekers op dat de zorg voor familieleden soms zeer zwaar wordt 

(Niekerk, 1991; Van Toorn, 1994; Van den Brink, 2000). Bakker (1998) destilleerde uit de 

levensverhalen van zes Marokkaanse mannen dat kinderen geacht worden voor de ouderen te zorgen, 

omdat er sprake is van een principiële wederkerigheid. De zeven Turkse mantelzorgers die Van den 

Brink (2000) voor haar kwalitatieve onderzoek volgde, gaven aan dat de mantelzorg niet zozeer 

samenhangt met een emotionele gebondenheid – hetgeen vaak een drijfveer is voor actieve 

Nederlandse informele verzorgers – maar met een morele verplichting op grond van 

bloedverwantschap. 

De traditionele opvatting dat de (schoon)dochter 'alles moet doen', leidt vaak tot overbelasting van de 

Turkse informele verzorgers en/of tot verwaarlozing van haar kinderen. 'De oudere hoeft niets te 

vragen, je moet zelf zien wat hij of zij nodig heeft en het dan doen', is het centrale motto. Bij 

Nederlandse gezinnen is vaak sprake van een onderhandelingssituatie waarin de informele zorg zijn 

plek krijgt als aanvulling op de professionele zorg. Juist omdat informele zorg voor Turken en 

Marokkanen vanzelfsprekend en met respect voor de oudere moet worden verleend, is er geen 

overleg over de exacte hulpvraag van de oudere of over de (on)mogelijkheden van de informele 

verzorger (Van den Brink, 2000). 

Ten slotte lijken de visies die Turkse en Marokkaanse ouderen hebben op informele zorg samen te 

hangen met hun ervaringen in de herkomstlanden (Tesser et al., 1998). Vanouds kent men geen 

andere zorg dan zorg door familieleden. Sommige ouderen hebben zelf gezorgd voor hun ouders door 
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hen naar Nederland te halen of door tijdelijk terug te gaan, anderen hebben alleen 'yardim' geleverd, 

door familieleden in de herkomstlanden aan te sturen om de benodigde zorg (bakim) te leveren 

(Yerden 2000). Niet alleen hebben de geldovermakingen en vakantiecadeaus daaraan bijgedragen, ook 

kunnen familieleden vaak gratis wonen in huizen die Nederlandse Turken en Marokkanen in hun 

geboortestreek lieten bouwen. Als tegenprestatie kunnen de familieleden de zorg voor de ouders op 

zich nemen (Bocker, 1989). Ook kan de islam een rol spelen bij de verplichting om voor de oudere te 

zorgen. Kürkcü en Kloosterboer (1996) en Kloosterboer en Yilmaz (1997) hebben getracht deze 

variabele in hun onderzoeksvraagstelling te isoleren. Het is ze echter niet gelukt een verband aan te 

tonen tussen de mate waarin Turkse en Marokkaanse families zorg verlenen en de mate van 

godsdienstig besef. 

Behoefte aan en gebruik van formele zorg 

Over de behoefte aan zorg door derden hebben de Turkse en Marokkaanse ouderen zich 

zelden uitgesproken. Hoewel de omvang van deze behoefte niet gelijk hoeft te zijn aan de 

mate waarin Turkse en Marokkaanse ouderen Nederlandse zorgvoorzieningen te hulp 

roepen, geeft het zorggebruik wel een indicatie. Turkse en Marokkaanse ouderen lijken 

nauwelijks gebruik te maken van thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen (Maravelias, 

2000). Bewijsvoering is moeilijk, omdat de instellingen de etniciteit van hun gebruikers niet 

systematisch registreren (Van Toorn 1994; Beljaarts, 1997; Tesser et al., 1998). Stedelijke 

inventarisaties tonen aan dat verzorgingshuizen en verpleeghuizen weinig Turken en 

Marokkanen herbergen: van de zestig allochtonen die in 1994 in Rotterdamse 

zorginstellingen verbleven, bleek niemand Turks of Marokkaans te zijn (Van Toorn 1994). De 

verzorgingshuizen in Utrecht huisvestten in 2000 negentien allochtonen, maar onder hen 

bevonden zich geen Turkse of Marokkaanse ouderen. In vijf Utrechtse verpleegtehuizen 

werden vijfentwintig allochtonen verpleegd, waarvan twee Turken en twee Marokkanen 

(Maravelias, 2000). Maravelias suggereert op grond daarvan dat Turkse en Marokkaanse 

ouderen eerder gebruik zullen maken van Nederlandse zorgvoorzieningen naarmate er 

intensievere zorg nodig is. 

Factoren die zorgvraag en zorggebruik beïnvloeden 

Het niet of matig gebruikmaken van thuiszorg, verpleegof verzorgingshuiszorg lijkt samen te 

hangen met een vijftal factoren: de bekendheid van de voorzieningen, hun imago, gevoelens van eer 

en schande in de eigen gemeenschap, de mate waarin het zorgaanbod aansluit op de vraag en de 

eigen bijdrage. 

Mede omdat het netwerk van ouderenvoorzieningen complex is, zijn de mogelijkheden van de 

verschillende instellingen vaak onbekend (s' Jacob, 1996; Van Niekerk, 1991; Van Toorn, 1992; 

Beljaarts, 1997; Nelissen, 1997; Monsels, 1987). De enige hulpverleners die de meeste Turkse en 

Marokkaanse ouderen kennen en veelvuldig bezoeken zijn maatschappelijk werkers, sociaal 

raadslieden en huisartsen (Beljaarts, 1997). De NISBO-onderzoeken in Amsterdam en Rotterdam laten 

zien dat de geïnterviewde moslimouderen wel gebruikmaken van de diensten van de apotheker (86%), 

het ziekenhuis (80%) en de fysiotherapeut (59%), maar minder van de thuiszorg (15%), het 

ouderenvervoer (5%) en het verzorgingshuis (2%) (Beljaarts, 1997; Nelissen, 1997). Opvallend is dat 

11% van de moslimouderen in Amsterdam gebruikmaakt van het persoonsgebonden budget. 

Waarschijnlijk hebben de ouderenvoorlichters van de NISBO wervende formatie gegeven over die 

regeling. 

Het persoonsgebonden budget facilieert oplossingen die tegelijkertijd de autonomie van de oudere 

bevorderen en de groepsloyaliteit versterken: met behulp van het persoonsgebonden budget wordt 

vaak de door familieleden geleverde zorg gefinancierd (Kloosterboer en Yilmaz, 1997). 

In onder meer Leiden, Rotterdam, Eindhoven, Zaanstad en Heusden zijn ervaringen opgedaan met de 

inzet van allochtone intermediairs. Deze allochtone intermediairs vervullen de functie van vraagbaak 
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over inhoud en organisatie van de zorg voor hun oudere landgenoten. Soms treden zij ook op als gids 

of belangenbehartiger (s' Jacob, 2000). De evaluatie van het functioneren van deze intermediairs in 

Leiden wijst uit dat de ouderen vooral tevreden zijn over de bijeenkomsten waarin informatie werd 

gegeven over de zorgmogelijkheden. Een toename van het gebruik van professionele zorg kon nog niet 

worden vastgesteld (Govers, 1996). 

De geringe behoefte aan formele zorg lijkt ook samen te hangen met het feit dat intramurale 

zorginstellingen een negatief imago hebben (Lamers, 1993; Tilburg en Monbredau, 1995; Beljaarts, 

1997; Nelissen, 1997). Uit de onderzoeken van Van Toorn en van Wersch blijkt dat het verzorgingshuis 

bij Turkse en Marokkaanse ouderen in Tarwewijk en Afrikaanderbuurt in Rotterdam wel bekend is, 

maar dat men hoopt er geen gebruik van te hoeven maken, het wordt meer gezien als een uiterste 

redmiddel (Van Toorn, 1992; Wersch 1993). 

Eer en schande speelt waarschijnlijk ook een rol bij het geringe gebruik van formele zorg. De door 

Cherabi (1994) geïnterviewde Marokkaanse ouderen piekeren wel over hoe het verder moet als ze 

afhankelijk worden, maar bespreken dat niet met hun kinderen, noch met derden. Ze willen hun 

kinderen niet tot last zijn en zijn bang dat er, bij gebruik van met name intramurale zorg, in de 

gemeenschap roddel over hun kinderen op gang komt. Yerden (2000) geeft aan dat enkele bedlegerige 

Turkse ouderen in zijn onderzoek geen professionele hulp vroegen, omdat ze daarmee hun kinderen te 

schande zouden zetten. Vijftien Turkse families in Noord-Holland (Yerden, 2000) geven aan dat 

zorgverlening door huisartsen en ziekenhuizen in de Turkse gemeenschap geaccepteerd is. In 

tegenstelling tot de ouderen kennen en waarderen de kinderen de thuiszorg wel, zij denken dat deze 

in de toekomst aanvullende zorg kan verlenen. 

Een vierde factor die mogelijk van invloed is, betreft het feit dat de zorg van Nederlandse instellingen 

niet geheel aansluit bij de vraag van deze ouderen. Sleutelinformanten geven als voorbeeld dat 

alarmeringssystemen allochtone ouderen niet steunen zolang er slechts in het Nederlands wordt 

geantwoord (Beljaarts, 1997). Turkse en Marokkaanse ouderen in Leiden (Govers 1996) en Rotterdam 

(Beljaarts, 1997; Van den Brink, 2000) geven aan dat zorginstellingen zich zullen moeten aanpassen 

inzake voedingsvoorschriften (halal), religie (ruimte voor gebed) en seksegebonden hulpverlening. Op 

grond van de vergelijking van de bevindingen van Turkse familieleden met die van 

wijkverpleegkundigen concludeert Van den Brink (2000) dat de instructies van de zorgverleners niet 

aansluiten bij het kennisniveau en de zienswijze van de Turkse familieleden. Bovendien kunnen 

wijkverpleegkundigen de sociale verhoudingen in de families veelal onvoldoende inschatten. Daardoor 

kunnen zij hun adviezen niet altijd op het goede moment, op de juiste wijze en aan de meest geschikte 

persoon geven. 

Ten slotte maken Turkse en Marokkaanse ouderen waarschijnlijk relatief weinig gebruik van formele 

zorg vanwege de financiën; veel ouderen kunnen, volgens intermediaire informanten, de eigen 

bijdragen voor thuiszorg of dagverzorging niet opbrengen of vrezen hoge lasten (Beljaarts, 1977). 

Conclusies en discussie 
Uit deze literatuurstudie blijkt dat veel Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland behoefte 

hebben aan hulp in het huishouden, bij dagelijkse levensverrichtingen en bij lichamelijke verzorging en 

verpleging. Toch blijken zij nauwelijks gebruik te maken van thuiszorg of van verzorgingsen 

verpleeghuizen. Belangrijke factoren die het zorggebruik beïnvloeden zijn: de onbekendheid met de 

mogelijkheden van thuiszorg en verzorgingsen verpleeghuizen, een negatief imago van deze 

voorzieningen, het feit dat het aanbod niet geheel aansluit op de behoeften, gevoelens van eer en 

schande en de verhoudingen binnen de eigen gemeenschap, en financiële aspecten. 

Overigens bestaan er wel verschillen in behoeften tussen Turkse en Marokkaanse ouderen. De 

verschillen kunnen gedeeltelijk verklaard worden uit hun achtergrondsituaties. De meeste Turken 

kunnen het Latijnse schrift lezen, terwijl er onder Marokkanen veel analfabeten zijn en mensen die 

alleen het Arabische schrift beheersen. Verder kan meespelen dat de gezinshereniging bij Marokkanen 
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later op gang is gekomen dan bij de Turken. Ten slotte hebben Turkse vrouwen vaker werk 

buitenshuis. Ook is de verscheidenheid aan leefsituaties binnen de Turkse respectievelijk Marokkaanse 

populatie in Nederland groot, hetgeen eveneens van invloed zal zijn op de diversiteit van wensen en 

behoeften. 

Opvallend is dat nauwelijks grootschalige vergelijkende onderzoeken zijn verricht naar de behoefte 

aan informele en formele zorg onder Turken en Marokkanen. Zo levert het kwantitatieve onderzoek 

naar sociale positie en voorzieningengebruik wel harde gegevens over genoten onderwijs en 

inkomensbron(nen), maar niet over het gebruik van zorgvoorzieningen (Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorg, 2000). De Gezondheidsenquête Turken en Marokka- 

nen levert wel informatie over ziektebeelden, zelfervaren gezondheid en het gebruik van medische 

voorzieningen, maar niet over de behoefte aan verpleging of verzorging (Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg, 2000). 

De zorginstellingen zelf kunnen ook geen gegevens aandragen, omdat zij niet systematisch op 

etniciteit registreren. Ten behoeve van de beleidsvoering op deze 'groeimarkt' – het aantal oudere 

Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland neemt de komende jaren enorm toe (Dagevos, 2001) – 

wordt de zorginstellingen daarom door ons geadviseerd om de etniciteit van de ouderen en de op 

grond daarvan aangepaste zorg in de standaardregistratie op te nemen. 

Wel is er veel kwalitatief onderzoek gedaan dat inzicht geeft in verschillende typen 

mantelzorgsituaties. In veel Turkse en Marokkaanse families worden ouderen verzorgd door naaste 

familieleden. Regelzaken (yardim) worden vaak door zonen behartigd, de uitvoering is in handen van 

(schoon)dochters. Hoewel de zorg voor sommige (schoon)dochters fysiek te zwaar wordt, valt het ze 

vaak moeilijk om zorg te weigeren en een beroep te doen op Nederlandse intraof extramurale 

zorginstellingen. Soms is echter de door de familie verleende zorg duidelijk onder de maat (Van den 

Brink, 2000; Yerden, 2000). 

Duidelijk is dat de meeste studies naar de zorgbehoefte van oudere Turken en Marokkanen in 

Nederland, visies en wensen van nog redelijk vitale ouderen hebben gemeten. Of deze stroken met 

hun wensen in latere fasen, valt te betwijfelen. Ter aanvulling op deze onderzoeken is het wenselijk te 

inventariseren welke zorgbehoeften in de loop der jaren (inclusief de terminale fase) spelen en al dan 

niet worden vervuld door welke informele en formele verzorgers. Daarnaast lijkt het raadzaam 

onderzoek te doen waarin de overeenkomsten en de verschillen tussen Turken, Marokkanen en 

Nederlanders nader aan de orde worden gesteld. 

Aanbevelingen voor de praktijk 
De literatuurstudie geeft naast indicaties voor verder onderzoek ook praktische aanwijzingen. De vraag 

is hoe zorginstellingen hun zorgverlening kunnen afstemmen op de behoeften van deze doelgroepen, 

in aanvulling op en met res- 

pect voor de geleverde zorg door familie. De geciteerde onderzoeken wijzen uit dat 

voorlichtingscampagnes kunnen resulteren in een toename van het gebruik: bijvoorbeeld in 

Amsterdam, waar de Turkse ouderen na de NISBOvoorlichting vaker een beroep deden op het 

persoonsgebonden budget. Allochtone ouderen vragen vooral naar voorzieningen die voor hen 

bekend zijn: zo is te verklaren dat er in Den Haag gebruikgemaakt wordt van dagverzorging en 

groepswonen (De Graaff, 1995; Kruiswijk, 1996), in Rotterdam van de cursorische ondersteuning van 

familieleden (Van den Brink, 2000) en in Breda van woningaanpassingen (Lenssen, 1998). 

Moskeebesturen en voorgangers kunnen mogelijk een rol spelen in de voorlichting, maar zij zullen het 

gebruik van Nederlandse voorzieningen vaak niet willen stimuleren: de geloofsethiek is daarvoor te 

zeer gericht op overgave en familiezin (Zwart, 1998). 

Om barrières te slechten die Turkse en Marokkaanse families ervan weerhouden hulp te vragen van 

thuiszorg of intramurale instellingen, kunnen wellicht tweetalige intermediairs worden ingezet 

(Govers, 1996; Lenssen, 1998). Het belang van de rol van tweetalige intermediairs blijkt ook uit het 
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onderzoek naar de ervaringen van allochtone ouderen in Rotterdam (Van Toorn, 1994): de verhuizing 

naar een zorgcentrum of verpleeghuis werd bijna altijd begeleid door een maatschappelijk werkster, 

huisarts, of medewerkster van de dagverzorging. Een optimaal profiel voor die functie is er niet: om 

een brugfunctie te kunnen vervullen zullen intermediairs acceptabel moeten zijn voor de doelgroep; 

tegelijkertijd dienen zij de doelgroep te wijzen op 'andere mogelijkheden'. 

Het lijkt daarbij van belang dat voorlichters en intermediairs zich niet alleen richten op de Turkse en 

Marokkaanse ouderen in de oude wijken. Daar treft men de doelgroep wel in groten getale aan, maar 

er kan daar minder behoefte zijn aan formele zorg. Bijvoorbeeld omdat Turkse en Marokkaanse 

ouderen er inof nabij wonende kinderen hebben die de zorg al op zich hebben genomen en omdat de 

sociale controle in de gemeenschap er groot kan zijn. Zo bleek de gemiddelde omvang van het 

huishouden van ouderen in de NISBO-onderzoeken, uitgevoerd in 'concentratiewijken', 4,4 personen 

te zijn, terwijl er landelijk gezien slechts 5% van de Turkse en Marokkaanse ouderen bij familie 

inwoont (Tesser et al., 1998). In wijken waar minder allochtone families wonen, zullen Turkse en 

Marokkaanse ouderen en hun families waarschijnlijk eerder geneigd zijn de overstap naar de formele 

zorg te wagen. Voorts zullen Turkse gezinnen waarschijnlijk relatief vaker formele zorg vragen dan 

Marokkaanse families, omdat er meer Turkse vrouwen buitenshuis werken. 

Ten slotte blijken ouderen met een hogere sociaal-economische positie eerder de overstap naar 

Nederlandse zorginstellingen te zetten dan 'armere, meer traditionele' ouderen (Niekerk, 1991; 

Beljaarts, 1997). 

Als zorgorganisaties het zorggebruik van Turkse en Marokkaanse ouderen willen bevorderen, moeten 

zij rekening in hun aanbod houden met de taakverdeling tussen mannen en vrouwen en met de brede 

taakstelling van informele verzorgers. Daarnaast moeten zij zich realiseren dat Turken en Marokkanen 

door het ouder worden niet alleen fysiek beperkt kunnen worden, maar ook sociaal. De zorg die zij 

door het ouder worden nodig hebben, noodzaakt hen gebruik te maken van instellingen die hun 

eventuele zorgvragen op een zeer Nederlandse manier beantwoorden. Om de afstemming van vraag 

en aanbod te bevorderen zouden artsen, thuiszorg en ouderenvoorzieningen meer Turkse en 

Marokkaanse medewerkers kunnen aanstellen en een aanbod van voorportaalactiviteiten – zoals een 

meertalige dagopvang of meertalige verzorgers – kunnen ontwikkelen. Ziekenhuizen, huisartsen en 

sociaal raadslieden, die de Turkse en Marokkaanse migranten wel al bezoeken (Beljaarts, 1997; Tesser 

et al., 1998) kunnen bij dit streven naar afstemming een brugfunctie vervullen. Een voorwaarde voor 

een goede afstemming is dat de zorginstellingen en beroepskrachten naast de mannen ook de 

vrouwen bereiken en ondersteunen, omdat vrouwen tot nu toe het leeuwendeel van de zorg 

uitvoeren. 
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