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Summary of the Thesis

Ageing and Exchange of Care in Emigrant Households 
Case Studies from Goa and Kerala, India

This thesis explores the exchange of care between older adults and their 
primary caregivers in emigrant households of Kerala and Goa, India. These 
states have witnessed rapid demographic transition as well as substantial adult 
child emigration over decades and where older adults are most commonly 
left-behind. This study focuses on eliciting the perceptions of older adults and 
their primary caregivers with respect to ‘exchange of care’ among them within 
the context that emigrant households provide. Caregiving to older adults has 
a cultural premise and the act and value of providing care to older adults 
are grounded in the culture of the society. When we understand caregiving 
obligations, such models result in personalized and highly idiosyncratic 
understandings of what is considered ‘right’ or ‘what ought to be done’. 
Some cultural models are enacted daily and come to be seen as ‘right’, as 
arising ‘naturally’ without conscious thought to examine the motivation to 
care for the older adults (Holroyd, 2001). How this influences the expectation 
and actual receipt of care by the older adults in their perspective is of interest 
here. Though the intergenerational filial contract is very much resolute 
even today, there seems to be a reinterpretation and renegotiation of the 
intergenerational living arrangement (Brijnath, 2012; Croll, 2006). What 
hitherto resulted majorly in co-residence is now increasingly depicted through 
other newer forms of adaptive living and care arrangements. We build on the 
work of Croll (2006), Brijnath (2012) and Whyte (2003) and coin the phrase 
‘intergenerational care arrangements’ (Chapter 6).

The Context and Study Setting

Two Indian states were chosen, namely the States of Kerala and Goa, both 
with a higher proportion of older adults as compared to the national average 
for India as well as contexts with high levels of emigration of adult children. 
Both these States are the harbingers of the demographic transition in India 
and are widely seen as developmentally ahead of the rest of India across 
many indicators (Mukherjee, Chakraborty & Sikdar, 2014; Varghese & Rajan, 
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2011, 2016). Kerala leads the demographic transition in India while Goa is 
a close second. Both states have witnessed decades of migration and have 
a similar trend where older adults are left behind while children leave. The 
primary research was conducted at two field sites in India – one within the 
district of South Goa (the southern district in Goa) and the other in Kottayam 
district of Kerala. 

Research Objectives and Research Questions

Objective 1: This doctoral pursuit firstly aims to investigate the ‘state of the 
art’ on care needs of older adults in India, and in particular in the states of 
Kerala and Goa. We study the association between living arrangements and 
the health and functional status of older adults (care needs) in India through an 
analysis of the BKPAI (2011) survey and attempt to explore differentials by 
living arrangements on caregiving patterns to older adults for their health and 
functional needs and to assess the effect of living arrangements on caregiving 
patterns to older adults (Chapter 2), We also describe the care needs of older 
adults in the context of emigration in Kerala and Goa (Chapter 3).  

Research Questions

(i) Are there differentials in older adults’ health and functional status by 
living arrangements?

(ii) Are there variations in caregiving to older adults’ health and functional 
needs by their living arrangements? and

(iii) What is the effect of living arrangements on caregiving patterns and 
do other socio-demographic, family support and socioeconomic factors 
mediate the association?

(iv) How do older adults perceive their care needs and what are the 
caregivers’ perspectives on the care needs of older adults? and, 

(v) What are the care expectations of older adults and what motivates family 
caregivers to recognise and provide care to older adults in emigrant 
households of Kerala and Goa, India?

Objective 2: This doctoral study secondly aims to explore and examine how 
do older adults and their family caregivers in Kerala recognise, interpret 
and find meaning to their reciprocal supportive exchanges, expectations 
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and obligations within the care exchange relationship (Chapter 4). Given 
the culturally grounded and gendered obligations to caregiving in India, we 
also aim to explore how care burden is perceived by left-behind caregivers 
in Kerala and whether reciprocal support exchanges influence perceived 
burden. This forms the narrative in Chapter 5. Finally, we aim to examine 
whether and how the contract of inter-generational reciprocity is maintained 
between older adults and their adult children in Goa through the formation 
of adaptive intergenerational care arrangements when emigration events 
unsettle household dynamics (Chapter 6)

Research Questions

(vi)  How do older adults and their family caregivers recognise, interpret 
and give meaning to reciprocal exchanges, expectations and obligations 
in their care relationship?

(vii) Can perceived caregiver burden experienced by women caregivers 
(in emigrant households and gendered settings) be alleviated through 
supportive exchanges between older adult and the primary caregiver?

(viii) How do older adults and their caregivers recognize, negotiate and 
interpret reciprocal support motives that influence and result in 
adaptive reciprocal intergenerational care arrangements and caregiving 
decisions?

Theoretical Framework

Utilizing the social exchange perspective this study explores how exchange 
of care for older adults in family settings can be understood through the 
cultural norms that define the place and the culture of the people and explicitly 
depict the ‘value’ given to caring for the older adults. Some of the basic 
concepts of the Social Exchange Theory including rewards, costs, resources, 
reciprocity norms, power, and satisfaction with an exchange relationship 
were employed and explored. The norms regulating exchange relationships, 
trust and commitment in the relationship, and exchange dynamics were 
unearthed in the exploration. Cultural norms can be treated as a very large 
diverse pool of knowledge, or partially shared cluster of behaviour, or as 
inter-subjectively shared, symbolically created realities. How these cultural 
norms, expectations and prescribed behaviours direct caring for the older 
adults have been explored. 
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We have employed the exchange perspective to advance understanding of 
perceived reciprocal intentions and obligations to caregiving, reciprocal 
supportive exchanges alleviating perceived caregiver burden and to 
explain how the intergenerational contract is adapted and renewed in order 
to accommodate changing circumstances on account of migration and 
geographic mobility of adult children (Call et al., 1999; Reid et al., 2005).  

Study design, data collection and analysis

For this research, we have followed a mixed-methods approach where we 
use quantitative methods to analyse survey data to explain what is available 
and qualitative methods to better understand how older adults perceive 
reciprocity and negotiate and obtain reciprocal caregiving from both kin 
and non-kin members. The range of methods and data included analysis of 
survey data, in-depth interviews among older adults and their care givers, 
participant observation, and key informant interviews. We began by analysing 
the survey data from the UNFPA study titled ‘Building Knowledge Base on 
Population Ageing in India’ (BKPAI, 2011) to situate the ageing phenomenon 
and contextualise care needs of older adults in India. The sample consisted 
of 9850 (N) older adult respondents aged 60 years and above from seven 
states across India which had a higher proportion of older adults compared 
to the national average. These included the States of Odisha, West Bengal, 
Maharashtra, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Kerala. 

Acknowledging that qualitative research is better suited to identify culturally 
nuanced meanings of reciprocal exchanges (Raschick & Ingersoll-Dayton, 
2004), we applied the social exchange perspective and employ qualitative 
research methods to understand how exchange of care ensues between older 
adults and their caregivers and how reciprocal intentions and obligations 
are perceived by both caregivers and their older adults. Using an in-depth 
interview guide, we collected qualitative data from the field sites through 
in-depth interviews and observations. All taped interviews from Kerala 
were transcribed verbatim into Malayalam (the language in the interviews) 
and from the Goa interviews were transcribed into Konkani verbatim. The 
interviews were then translated into English for textual analysis.
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Key Findings

This section summarizes the key findings of the study. These findings are 
presented following the sequence of the chapters in the thesis and thereby 
also follow the order of the research questions. 

Care Needs of Older Adults and Association between Living 
Arrangements and Care Available to Older Adults in India

In answering the first objective, we found that living arrangements were 
significantly associated with health and functional status as well as caregiving 
patterns (Ugargol et al., 2016). The contribution of relatives, friends and non-
family contacts which was hitherto assumed to be less and not quantified 
is seen to be emerging through this sample. Non-family contribution to 
caregiving is accounting for around 8–10 % of the caregiving contribution 
across older adults’ care requirements. Even though older adults lived 
alone, the proportion of care and support they received from their family 
was still high probably indicating the high degree or social cohesiveness 
and connectedness that families in India sustain. This unearths a relatively 
recent trend in living arrangements, appropriately referred to as living apart 
but together, wherein joint family co-residence is discontinued but strong 
social support is immediately available, particularly in times of health crises 
(Sokolovsky, 2001; Ugargol & Bailey, 2020). The reciprocal nature of 
caregiving and support is often less recognized as societies begin to age. This 
led us to qualitatively explore who the primary caregivers are and how the 
exchange of care between older adults and their significant others ensues in 
the emigrant household setting (Chapter 4, 5 & 6). 

Care Needs of Older Adults living in Emigrant Households

The second major theme was to explore and describe the care needs of older 
adults within an emigration context in Kerala and Goa. Chapter 3 describes 
the care needs of older adults in both states both from the older adult as well 
as from the caregivers’ viewpoint. Through analysing qualitative accounts 
of older adults and their caregivers, this chapter discusses the care needs of 
older adults as perceived by them and their primary caregivers in an emigrant 
household. The question we attempted to answer was – (i) How do older 
adults perceive their care needs and what are the caregivers’ perspectives 
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on the care needs of older adults?, and (ii) What are the care expectations of 
older adults and what motivates family caregivers to recognise and provide 
care to older adults in emigrant households of Kerala and Goa, India?

This chapter helped situate care needs of older adults and the role of family 
caregivers in providing care to older adults in the emigrant context. Older 
adults and their caregivers provided interpretations of what they meant by 
care and what were the care needs of older adults in emigrant households. 
Older adults reiterated that the care they provided to their children should be 
returned to them when they require it and these reciprocal notions provided 
an interpretive framework that help explain expectations, motivations and 
experiences given the nature of relationships, participant characteristics and 
the cultural context (Chapter 4 & 5). 

Identifying and Interpreting Reciprocity in the Care Exchange 
Relationship

Reciprocal ideations used to interpret reciprocal support exchanges among 
older adults and their primary caregivers were an important dimension that 
emerged. The specific question which we aimed to answer was – how do 
older adults and their family caregivers recognise, interpret and find meaning 
to their reciprocal exchanges, expectations and obligations within the care 
relationship. Caregiving motivations and reciprocity between spouses was 
described as one shaped by mutual affection and responsibility and an 
obligation built on the institution of marriage itself (Chapter 4 & 5). Women 
carried out caregiving obligations which were culturally-shaped while male 
caregivers had to overcome gender stereotypes to care for their wives and 
parents-in-law but did so without any cultural or societal expectations. 
Children caregivers referred to ‘filial concerns’ and assumed responsibility 
for the role when they recognised the need of their older parents. Caregivers 
also recognised reciprocity over time lags and identified themselves as 
filially responsible children towards their parents which relates to the 
notion of delayed reciprocity (Funk 2008). Adult children counted on the 
‘demonstration effect’ such that their children who observed the older adult-
adult child caregiving process would be inclined to provide care similarly 
when required (Chapter 4). 
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Daughter-in-law caregivers also recognised that demonstrating caregiving to 
older adults was an investment for the future since children were observing 
the provision or non-provision of care to the older adult in the household 
and could end up emulating the same. Non-emigrant children, especially 
daughters living in another household, felt that they were also responsible for 
the care of the older parent and had to reciprocate past assistance although 
they did perceive that the son is primarily responsible (Chapter 4 & 5). Older 
adults as well as their family caregivers interpreted continuity or the cyclical 
nature of reciprocity and invested in future-directed support exchanges that 
were motivated by obligations raised in the past (Moody 2008; Hsu and Shyu, 
2003; Funk, 2008, 2012, 2015; Ugargol & Bailey, 2020).

Gendered expectations of Care: Perceived caregiver burden in 
emigrant households

Chapter 5 focuses on the women left-behind in Kerala, mainly wives of 
emigrant men, who take up caregiving roles to their parents-in-law in lieu 
of their husbands. The specific research question we aimed to answer was: 
Is perceived caregiver burden experienced by women caregivers in gendered 
settings alleviated through supportive exchanges between older adult and 
the primary caregiver? From a migration-left-behind family perspective, this 
chapter qualitatively explores caregiver burden among caregivers to older 
adults in left-behind families as an evaluative outcome of reciprocity using 
the social exchange perspective. Family caregivers, especially women, were 
managing multiple roles including childcare and older adult care while still 
continuing to assimilate and internalize the feeling of being ‘left-behind’ 
by their men (Desai & Banerjee, 2008). Women, especially daughters-
in-law conformed to gendered societal roles and lived up to being the 
preferred caregivers to older adults (Bongaarts & Zimmer, 2002; Ugargol 
& Bailey, 2018). Spousal caregivers acknowledged their spouses’ efforts to 
support them in household work and the fairness in division of labour was 
enabling them to perceive lesser burden (Essex & Hong, 2005). Perceived 
non-reciprocity, unbalanced exchanges and unmet expectations increased 
perceptions of burden for women caregivers (Chapter 4 & 5). Caregivers 
demonstrated that support exchanges from care recipients as well as other 
family members made them feel supported, enhanced motivation to care 
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and reduced feelings of burden (Reid et al., 2005; Ugargol & Bailey, 2018). 
Caregiver burden emerged as an evaluative component within the reciprocal 
relationship influenced by socio-cultural and gendered norms (Chapter 5). 

The contract of intergenerational reciprocity:
Adaptive intergenerational care arrangements in emigrant 
households of India

We also examined how the contract of intergenerational reciprocity is 
maintained between older adults and their adult children in Goa through 
intergenerational care arrangements (Chapter 6). Attempts of older adults and 
their adult children to retain traditional kinship ties and functional reciprocal 
exchanges in the backdrop of modernization are visible through the formation 
of adaptive intergenerational living arrangements (Croll, 2006; Smith and 
Whitlock, 2004). We coined the term ‘intergenerational care arrangements’ 
that encompass all forms of negotiated support arrangements for older 
adults either through co-residence or various forms of non-co-resident care 
arrangements such as close proximity residence and distant but ‘embedded’ 
households – the ultimate aim being to enable and sustain intergenerational 
resource flows between children and their older parents. 

Our results corroborate evidence from Asia and empirically provides 
perspective that points to the fact that emigrant children support their older 
parents financially and emotionally – financially through remittances and 
emotionally by maintaining frequent contact via telephone or return visits 
(Silverstein, Cong and Li, 2006; Singh, Cabraal, & Robertson, 2010). Even 
households in which older parents lived separately or co-resided with one of 
their children with few or none proximate adult children households (Zimmer 
and Korinek, 2008) and maybe one or more distant adult children (who live 
farther away due to occupational mobility or emigration) were all found to 
be enmeshed in complex grids of intergenerational exchanges, a family form 
which researchers have referred to as an ‘embedded family’ (Croll, 2006), a 
‘networked family’ (Whyte, 2003), an ‘aggregate family’ (Croll, 1994) or a 
‘spatially’ extended family (Dube, 1997). 
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Conclusion

This doctoral research distinctively relies on the social exchange perspective 
to explore exchange of care between older adults and primary family 
caregivers within the context of emigration. This study improves contextual 
understanding of reciprocal motives that govern care exchange in family 
relationships within emigrant households. This research contributes to 
research on ageing in an emigration backdrop and describes family response 
to emigration within the socio-cultural context. An underlying thread is that 
while adult sons are expected to co-reside and care for their older parents in 
the Indian context, emigration had violated the traditional expectation and 
had shifted responsibility back to women – spouses, non-emigrant children 
and left-behind daughters-in-law and our methodological inclusion of all 
kinds of family caregivers provides us broader understanding. 

Methodologically, we have relied on qualitative constructs to base our 
findings and this provides us the advantage of a deeper understanding of the 
motives that guide family response to migration and care for left-behind older 
adults. The importance of considering both caregiving relationships as well 
as caregiver gender in caregiving research is underscored by this study. The 
absence of alternative mechanisms to support caregivers in India is leaving 
family members, especially women, unsupported in their caregiving roles in 
emigrant households (Ugargol & Bailey, 2018). Given that older adults are 
more likely to be dependent, fragile and less equipped to reciprocate for care 
received from their children or other family members, non-family-based care 
provision will soon emerge in the Indian context (Datta, 2017; Ugargol et al., 
2016). 

Specifically, this research provides four major insights – firstly, it signals the 
call to move beyond existing notions of reciprocity as motivating factors for 
support and instead relies on how individuals’ interpret reciprocity in their care 
exchange process, fluctuating often between immediate dyads and reciprocal 
exchanges between generations. Secondly, while in an Asian society such as 
India, filial roles are evident and there exists the underlying norm that adult 
sons are expected to co-reside and care for their older parents, emigration 
has violated the traditional role from being played out and has transferred the 
filial responsibility back to women – daughters-in-law, spouses or other non-
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emigrant children often causing burden. Thirdly, though family caregivers 
and older adults interpreted continuity or the cyclical nature of reciprocity 
and provided support exchanges that were motivated by obligations raised 
in the past, unequal reciprocity or non-reciprocity was an interesting 
counter normative finding that reflected imbalances in the exchange 
relationship (Ugargol and Bailey, 2020). Fourthly, we see the resilience of 
the intergenerational contract and the formation of intergenerational care 
arrangements which enable and sustain intergenerational resource flows 
between children and their older parents (Chapter 6).
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Samenvatting

Vergrijzing en de uitwisseling van zorg in 
emigrantenhuishoudens
casestudies uit Kerala en Goa, India

In dit proefschrift wordt de uitwisseling van zorg beschreven tussen ouderen 
en hun vaste verzorgers in emigrantenhuishoudens in Kerala en Goa, India. 
Deze deelstaten hebben sinds enkele tientallen jaren te maken met een snelle 
demografische transitie en omvangrijke emigratie van volwassen kinderen, 
waarbij ouderen meestal  achterblijven. Dit onderzoek wil licht werpen 
op de percepties van ouderen en hun vaste verzorgers ten aanzien van hun 
onderlinge ‘uitwisseling van zorg’ in de context van emigrantenhuishoudens. 
Zorg voor ouderen heeft een culturele exponent en de zorg voor ouderen en 
de waarde die daaraan wordt toegekend, zijn verankerd in de cultuur van de 
samenleving. Als we de zorgtaken begrijpen, leiden dergelijke constructen 
tot persoonlijke en zeer particuliere opvattingen over wat wordt beschouwd 
als ‘juist’ of ‘zoals het hoort’. Sommige culturele modellen worden dagelijks 
ten uitvoer gebracht en worden beschouwd als ‘juist’, als iets wat ‘natuurlijk’ 
ontstaat zonder bewust na te denken over de motivatie om voor ouderen 
te zorgen (Holroyd, 2001). Wat hier relevant is, is de vraag welke invloed 
dit heeft op de verwachting van ouderen ten aanzien van zorg en de manier 
waarop ze die zorg daadwerkelijk ontvangen. Hoewel het intergenerationele 
contract tussen ouders en kinderen nog steeds onwrikbaar is, lijkt de 
intergenerationele woonregeling onderwerp te zijn van herinterpretatie en 
nieuwe onderhandelingen (Brijnath, 2012; Croll, 2006). Tot dusver werd 
er vaak gekozen voor samenwonen, maar de laatste tijd ontstaan er steeds 
vaker andere, nieuwere vormen van adaptieve woon- en zorgregelingen. Wij 
baseren ons op het werk van Croll (2006), Brijnath (2012) en Whyte (2003) 
en introduceren de term ‘intergenerationele zorgregelingen’ (hoofdstuk 6).

Context en onderzoeksopzet

Er is gekozen voor twee Indiase deelstaten, Kerala en Goa, waar het percentage 
ouderen hoger is dan het landelijke Indiase gemiddelde en waar sprake is 
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van aanzienlijke emigratie van volwassen kinderen. Beide deelstaten zijn 
voorbodes van de demografische transitie in India en staan algemeen bekend 
als deelstaten die zich, op grond van veel indicatoren, sneller ontwikkelen 
dan de rest van India (Mukherjee, Chakraborty & Sikdar, 2014; Varghese & 
Rajan, 2011, 2016). Kerala is de voortrekker van de demografische transitie 
in India, op de voet gevolgd door Goa. Beide deelstaten hebben sinds enkele 
tientallen jaren te maken met migratie en laten een vergelijkbare trend zien 
waarbij ouderen achterblijven en kinderen vertrekken. Het primaire onderzoek 
is verricht op twee veldlocaties in India – de ene in het district Zuid-Goa (het 
zuidelijke district van Goa) en de andere in het district Kottayam in Kerala. 

Onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen

Doel 1: Dit promotieonderzoek wil in de eerste plaats onderzoek doen naar 
de huidige stand van de zorgbehoeften van ouderen in India, en dan met 
name in de deelstaten Kerala en Goa. Door het analyseren van het BKPAI-
onderzoek (2011) onderzoeken we het verband tussen  woonregelingen 
en de gezondheidstoestand en het functioneren van ouderen in India 
(zorgbehoeften), proberen we te onderzoeken wat het effect is van verschillen 
tussen woonregelingen op patronen van zorg aan ouderen wat betreft 
hun gezondheids- en functionele behoeften, en proberen we het effect te 
beoordelen van woonregelingen op patronen van zorgverlening aan ouderen 
(hoofdstuk 2). Ook beschrijven we de zorgbehoeften van ouderen in het kader 
van emigratie in Kerala en Goa (hoofdstuk 3).  

Onderzoeksvragen

(i) Zijn er verschillen in de gezondheidstoestand en het functioneren van 
ouderen die samenhangen met woonregelingen?

(ii) Zijn er variaties in de zorg voor de gezondheid en functionele behoeften 
van ouderen die samenhangen met hun woonregelingen?

(iii) Wat is het effect van woonregelingen op zorgpatronen, en spelen 
andere sociaal-demografische en sociaal-economische factoren en 
gezinsondersteuning daarbij een rol?

(iv) Hoe ervaren ouderen hun eigen zorgbehoeften, en hoe kijken de 
verzorgers aan tegen de zorgbehoeften van ouderen? 
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(v) Wat zijn de zorgverwachtingen van ouderen en wat motiveert verzorgende 
familieleden  om de zorgbehoefte van ouderen op te merken en hun zorg 
te verlenen in emigrantenhuishoudens in Kerala en Goa, India?

Doel 2: Dit promotieonderzoek wil in de tweede plaats onderzoeken en 
beschrijven hoe, in Kerala, ouderen en hun verzorgende familieleden 
hun wederkerige steun, verwachtingen en verplichtingen binnen de 
zorguitwisselingsrelatie identificeren en interpreteren en welke betekenis ze 
daaraan geven (hoofdstuk 4). Gezien de cultuur- en seksegebonden zorgtaak 
in India willen we ook onderzoeken hoe de zorglast wordt ervaren door 
achtergebleven verzorgers in Kerala, en of wederkerige steun invloed heeft 
op de ervaren zorglast. Dit wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Ten slotte willen 
we onderzoeken of, en hoe, in Goa de overeenkomst van intergenerationele 
wederkerigheid tussen ouderen en hun volwassen kinderen in stand blijft 
door de vorming van adaptieve intergenerationele zorgregelingen wanneer 
de dynamiek binnen huishoudens door emigratie op losse schroeven komt te 
staan (hoofdstuk 6).

Onderzoeksvragen

(vi) Hoe identificeren en interpreteren ouderen en hun verzorgende 
familieleden wederkerige steun, verwachtingen en verplichtingen in 
hun zorgrelatie, en welke betekenis geven ze daaraan?

(vii) Kan de zorglast die (in emigrantenhuishoudens en seksegebonden 
omgevingen) door vrouwelijke verzorgers wordt ervaren, worden 
verlicht door middel van wederkerige steun tussen de oudere volwassene 
en de vaste verzorger?

(viii) Hoe identificeren ouderen en hun verzorgers motieven voor 
wederkerige steun die van invloed zijn op en leiden tot adaptieve 
wederkerige intergenerationele zorgregelingen en zorgbeslissingen, hoe 
onderhandelen ze daarover en hoe interpreteren ze die?

Theoretisch kader

Dit onderzoek bestudeert, aan de hand van het perspectief van sociale 
uitwisseling, hoe uitwisseling van zorg voor ouderen in familiekring kan 
worden verklaard aan de hand van de culturele normen die de positie en de 
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cultuur van de mensen bepalen en uitdrukkelijk de ‘waarde’ weergeven die 
wordt toegekend aan de zorg voor ouderen. We hebben enkele basisbegrippen 
uit de sociale-uitwisselingstheorie gebruikt en beschreven, zoals beloning, 
kosten, hulpmiddelen, wederkerigheidsnormen, macht en tevredenheid 
met een uitwisselingsrelatie. De normen die uitwisselingsrelaties bepalen, 
vertrouwen en betrokkenheid in de relatie, en de dynamiek van uitwisseling, 
zijn in het onderzoek blootgelegd. Culturele normen kunnen worden 
beschouwd als een grote, gevarieerde kennispool, of als gedeeltelijk 
gemeenschappelijke gedragsclusters, of als intersubjectief gedeelde, 
symbolisch gecreëerde werkelijkheden. Onderzocht is hoe deze culturele 
normen, verwachtingen en gedragsregels de zorg voor ouderen bepalen.  

We hebben vanuit het perspectief van uitwisseling meer inzicht willen krijgen 
in ervaren wederkerige voornemens tot en verplichtingen ten aanzien van 
zorgverlening en wederkerige uitwisseling van steun die de ervaren zorglast 
van de verzorger verlicht, en hebben willen verklaren hoe het contract tussen 
generaties wordt aangepast en vernieuwd om in te spelen op veranderende 
omstandigheden door migratie en geografische mobiliteit van volwassen 
kinderen (Call e.a., 1999; Reid e.a., 2005).  

Onderzoeksopzet, gegevensverzameling en analyse

Voor dit onderzoek hebben we een ‘mixed methods’-benadering gebruikt, 
waarin we kwantitatieve methoden hebben gebruikt voor het analyseren 
van onderzoeksgegevens om uit te leggen wat we al weten, en kwalitatieve 
methoden om meer inzicht te krijgen in hoe ouderen wederkerigheid ervaren, 
hoe ze over wederkerige zorg van familie- en niet-familieleden onderhandelen 
en hoe ze die krijgen. De gebruikte methoden en gegevens omvatten een analyse 
van onderzoeksgegevens, diepte-interviews met ouderen en hun verzorgers, 
deelnemersobservatie en vraaggesprekken met sleutelinformanten. We zijn 
begonnen met het analyseren van de onderzoeksgegevens van het UNFPA-
onderzoek met de titel ‘Building Knowledge Base on Population Ageing 
in India’ (BKPAI, 2011) om het verschijnsel vergrijzing te situeren en de 
zorgbehoeften van ouderen in India in een context te plaatsen. De steekproef 
bestond uit 9850 (N) ouderen respondenten van 60 jaar en ouder uit zeven 
Indiase deelstaten waar het percentage ouderen hoger was dan het landelijke 



259

Samenvatting

gemiddelde. Dit waren de deelstaten Odisha, West-Bengalen, Maharashtra, 
Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu en Kerala. 

Wetende dat kwalitatief onderzoek geschikter is om cultureel bepaalde 
opvattingen over wederkerige uitwisseling te achterhalen (Raschick & 
Ingersoll-Dayton, 2004), hebben we het perspectief van sociale uitwisseling 
toegepast en hebben we kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om 
te begrijpen hoe uitwisseling van zorg verloopt tussen ouderen en hun 
verzorgers en hoe wederzijdse voornemens en verplichtingen door zowel 
verzorgers als ouderen worden ervaren. Aan de hand van een handleiding 
voor diepte-interviews hebben we kwalitatieve gegevens uit de veldlocaties 
verzameld door middel van diepte-interviews en observaties. Alle in Kerala 
opgenomen vraaggesprekken zijn woordelijk getranscribeerd in Malayalam 
(de taal in de vraaggesprekken) en de vraaggesprekken uit Goa zijn woordelijk 
getranscribeerd in Konkani.  De vraaggesprekken zijn vervolgens ten behoeve 
van tekstanalyse vertaald in het Engels.

Belangrijkste bevindingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek 
samengevat. Deze bevindingen worden weergegeven in de volgorde van de 
hoofdstukken van het proefschrift en volgen daardoor ook de volgorde van 
de onderzoeksvragen. 

Zorgbehoeften van ouderen en verband tussen woonregelingen en 
zorg die in India voor ouderen beschikbaar is

Wat betreft het eerste doel hebben we geconstateerd dat er sprake is van 
een significant verband tussen woonregelingen en de gezondheidstoestand 
en het functioneren en zorgpatronen (Ugargol e.a., 2016). De bijdrage van 
familie, vrienden en contacten buiten de familie, waarvan tot dusver werd 
aangenomen dat die kleiner was en die niet gekwantificeerd is, blijkt in 
deze steekproef in opkomst te zijn. De bijdrage van niet-familieleden aan 
de zorgverlening bedraagt ongeveer 8–10% van de zorgbijdrage ten aanzien 
van de zorgbehoeften van ouderen. Ook als ouderen alleen woonden, was 
het aandeel zorg en steun dat ze van hun familie kregen nog steeds hoog, 
wat waarschijnlijk verband houdt met de hoge mate van sociale samenhang 
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en verbondenheid binnen families in India. Dit legt een relatief nieuwe trend 
wat betreft woonregelingen bloot, die treffend living apart but together 
wordt genoemd, waarbij familieleden niet meer samenwonen maar waarbij 
sterke sociale ondersteuning direct beschikbaar is, met name in tijden 
van gezondheidscrises (Sokolovsky, 2001; Ugargol & Bailey, 2020). De 
wederkerige aard van zorg en ondersteuning wordt vaak minder onderkend 
naarmate samenlevingen beginnen te vergrijzen. Naar aanleiding daarvan 
onderzochten we op kwalitatieve wijze wie de vaste verzorgers zijn en hoe 
de uitwisseling van zorg tussen ouderen en hun naasten in de context van 
emigrantenhuishoudens verloopt (hoofdstuk 4, 5 & 6). 

Zorgbehoeften van ouderen in emigrantenhuishoudens

Het tweede belangrijke thema was het onderzoeken en beschrijven van de 
zorgbehoeften van ouderen in de context van emigratie in Kerala en Goa. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de zorgbehoeften van ouderen in beide deelstaten, 
vanuit het gezichtspunt van zowel de oudere als de verzorgers. Door het 
analyseren van kwalitatieve getuigenissen van ouderen en hun verzorgers 
worden in dit hoofdstuk de zorgbehoeften van ouderen besproken zoals die 
in een emigrantenhuishouden door henzelf en hun vaste verzorgers worden 
ervaren. We hebben geprobeerd de volgende vragen te beantwoorden: (i) 
Hoe ervaren ouderen hun eigen zorgbehoeften, en hoe kijken de verzorgers 
aan tegen de zorgbehoeften van ouderen? ii) Wat zijn de zorgverwachtingen 
van ouderen, en wat motiveert verzorgende familieleden om te erkennen 
dat ouderen in emigrantenhuishoudens in Kerala en Goa, India, zorg nodig 
hebben en om die zorg te verlenen ?

Dankzij dit hoofdstuk konden we de zorgbehoeften van ouderen en de rol 
van verzorgende familieleden in de zorgverlening aan ouderen in de context 
van emigratie plaatsen. Ouderen en hun verzorgers hebben aangegeven 
wat ze onder zorg verstaan en wat de zorgbehoeften van ouderen in 
emigrantenhuishoudens was. Ouderen gaven herhaaldelijk aan dat de zorg die 
zij aan hun kinderen gaven, aan hen teruggegeven moet worden wanneer ze 
die nodig hebben, en deze ideeën van wederkerigheid bieden een interpretatief 
kader waarmee verwachtingen, motivatie en ervaringen verklaard kunnen 
worden met inachtneming van de aard van de relaties, kenmerken van de 
deelnemers en de culturele context (hoofdstuk 4 & 5). 
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Het identificeren en interpreteren van wederkerigheid in de 
zorguitwisselingsrelatie

Een belangrijk aspect dat zich aandiende, was het feit dat ideeën over 
wederkerigheid werden gebruikt voor het interpreteren van wederkerige 
uitwisseling van ondersteuning tussen ouderen en hun vaste verzorgers. 
De specifieke vraag die we wilden beantwoorden, was: hoe identificeren 
en interpreteren ouderen en hun verzorgende familieleden hun wederzijdse 
steun, verwachtingen en verplichtingen binnen de zorgrelatie, en hoe 
geven ze daar betekenis aan? De motivering voor en wederkerigheid van 
zorgverlening tussen echtelieden is beschreven als iets dat ingegeven wordt 
door wederzijdse genegenheid en verantwoordelijkheid en een verplichting 
is die voortvloeit uit het instituut huwelijk zelf (hoofdstuk 4 & 5). Vrouwen 
vervulden zorgtaken die cultureel bepaald waren, terwijl mannelijke 
verzorgers seksegebonden stereotypen moesten overwinnen om voor hun 
vrouw en schoonouders te zorgen, maar ze deden dat zonder culturele of 
maatschappelijke verwachtingen. Verzorgende kinderen hadden het over 
‘betrokkenheid van kinderen’ en namen de verantwoordelijkheid voor de 
taak op zich wanneer ze de behoefte van hun oudere ouders onderkenden. 
Verzorgers erkenden ook wederkerigheid over langere tijd en typeerden 
zichzelf als kinderen die  verantwoordelijkheid voelen ten aanzien van hun 
ouders, wat verband houdt met het idee van uitgestelde wederkerigheid 
(Funk 2008). Volwassen kinderen vertrouwden op de ‘voorbeeldfunctie’, 
namelijk dat hun kinderen die het zorgproces tussen de oudere volwassene 
en het volwassen kind zagen, geneigd zouden zijn op dezelfde wijze zorg te 
verlenen wanneer dat nodig was (hoofdstuk 4). 

Zorg verlenende schoondochters erkenden ook dat het geven van het goede 
voorbeeld wat betreft de zorg voor ouderen een investering voor de toekomst 
was, omdat kinderen het wel of niet verlenen van zorg aan de oudere in het 
huishouden zagen, en uiteindelijk het voorbeeld zouden volgen. Kinderen 
die niet waren geëmigreerd, met name dochters die in een ander huishouden 
leefden, voelden zich ook verantwoordelijk voor de zorg voor de oudere ouder, 
en hadden het gevoel hulp die in het verleden was gegeven, terug te moeten 
geven, hoewel ze de primaire verantwoordelijkheid wel bij de zoon legden 
(hoofdstuk 4 & 5). Ouderen en hun verzorgende familieleden respecteerden 
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de continuïteit of cyclische aard van wederkerigheid, en investeerden in op 
de toekomst gerichte uitwisseling van ondersteuning die ingegeven werd 
door verplichtingen die hun oorsprong hadden in het verleden (Moody 2008; 
Hsu en Shyu, 2003; Funk, 2008, 2012, 2015; Ugargol & Bailey, 2020).

Seksegebonden verwachtingen van zorg: ervaren zorglast in 
emigrantenhuishoudens

Hoofdstuk 5 is gericht op vrouwen die in Kerala achterblijven, meestal 
vrouwen van mannen die emigreren, en die namens hun echtgenoten de 
zorg voor hun schoonouders op zich nemen. De specifieke onderzoeksvraag 
die we wilden beantwoorden, was: kan de zorglast die vrouwelijke 
zorgverleners in emigrantenhuishoudens en seksegebonden achtergronden 
ervaren, worden verlicht door de uitwisseling van ondersteuning tussen 
ouderen en de vaste verzorger? Vanuit het gezichtspunt van achtergebleven 
familie in de context van migratie wordt in dit hoofdstuk op kwalitatieve 
wijze onderzoek gedaan naar de zorglast bij verzorgers van ouderen in 
achtergebleven families als evaluatieve uitkomst van wederkerigheid 
vanuit het sociale-uitwisselingsperspectief. Verzorgende familieleden, met 
name vrouwen, vervulden verschillende taken, waaronder de zorg voor 
kinderen en voor ouderen terwijl ze het gevoel ‘achtergelaten’ te zijn door 
hun mannen bleven ervaren en internaliseren (Desai & Banerjee, 2008). 
Vrouwen, met name schoondochters, voldeden aan de seksegebonden 
maatschappelijke rollen en schikten zich in hun rol van favoriete verzorger 
van oudere n (Bongaarts & Zimmer, 2002; Ugargol & Bailey, 2018). Mensen 
die voor hun echtgenoot zorgden, erkenden dat hun echtgenoten hun best 
deden hen te helpen met huishoudelijke taken, en dat zij door de eerlijke 
taakverdeling minder zorglast ervoeren (Essex & Hong, 2005). Ervaren niet-
wederkerigheid, onevenwichtige uitwisseling en onvervulde verwachtingen 
verzwaarde de ervaren zorglast voor vrouwelijke verzorgers (hoofdstuk 4 & 
5). Verzorgers verklaarden dat zij zich gesteund voelden door de uitwisseling 
van ondersteuning met degenen die zorg ontvingen alsmede van andere 
familieleden, dat ze daardoor meer gemotiveerd waren om zorg te verlenen 
en dat ze zich minder belast voelden (Reid e.a., 2005; Ugargol & Bailey, 
2018). Belasting van de verzorger bleek een evaluatieve component te zijn 
binnen de wederkerige relatie die beïnvloed werd door sociaal-culturele en 
seksegebonden normen (hoofdstuk 5). 
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Contract van intergenerationele wederkerigheid: adaptieve 
intergenerationele zorgregelingen in emigrantenhuishoudens in India

We hebben ook onderzocht hoe het contract van intergenerationele 
wederkerigheid tussen ouderen en hun volwassen kinderen in Goa in stand 
wordt gehouden door middel van intergenerationele zorgregelingen (hoofdstuk 
6). Pogingen van ouderen en hun volwassen kinderen om familiebanden en 
functionele wederkerige uitwisselingen in stand te houden in de context 
van modernisering worden zichtbaar door de vorming van adaptieve 
intergenerationele woonregelingen (Croll, 2006; Smith en Whitlock, 2004). 
We introduceren de term ‘intergenerationele zorgregelingen’ die alle vormen 
van overeengekomen steunregelingen voor ouderen omvat door middel 
van samenwonen of verschillende vormen van zorgregelingen waarbij niet 
wordt samengewoond, zoals bij elkaar in de buurt wonen en op afstand 
wonen maar wel in een ‘ingebed’ huishouden – met als uiteindelijke doel 
om intergenerationele hulpstromen tussen kinderen en hun oudere ouders 
mogelijk te maken en aan te moedigen. 

Onze resultaten staven bewijsstukken uit Azië en bieden op empirische wijze 
een perspectief dat wijst op het feit dat kinderen die emigreren hun oudere 
ouders financieel en emotioneel steunen – financieel door geld over te maken 
en emotioneel door regelmatig te bellen of terug te gaan (Silverstein, Cong 
en Li, 2006; Singh, Cabraal, & Robertson, 2010). Zelfs huishoudens waarin 
oudere ouders apart woonden; of samenwoonden met een van hun kinderen, 
met weinig of geen dichtbij zijnde huishoudens met volwassen kinderen 
(Zimmer en Korinek, 2008) maar mogelijk wel een of meer volwassen 
kinderen op afstand (die op afstand wonen vanwege werk of emigratie) 
bleken alle verstrikt te zijn in complexe netwerken van intergenerationele 
uitwisselingen, een familievorm die door onderzoekers is aangeduid als 
‘embedded family’ (Croll, 2006), een ‘networked family’ (Whyte, 2003), een 
‘aggregate family’ (Croll, 1994) of een ‘spatially’ extended family’ (Dube, 
1997).

Conclusie

Dit promotieonderzoek is duidelijk gebaseerd op het sociale-
uitwisselingsperspectief om de uitwisseling van zorg tussen ouderen en 
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vaste verzorgers uit de familie te onderzoeken in de context van emigratie. 
Dit onderzoek vergroot het contextuele inzicht in wederkerige motieven 
die relevant zijn voor de uitwisseling van zorg in familierelaties binnen 
emigrantenhuishoudens. Dit onderzoek draagt bij aan het onderzoek naar 
vergrijzing in de context van emigratie en beschrijft de manier waarop familie 
reageert op emigratie binnen de sociaal-culturele context. Een onderliggend 
aspect is dat binnen de Indiase context weliswaar van volwassen zoons 
wordt verwacht dat zij met hun oudere ouders samenwonen en voor hen 
zorgen, maar dat emigratie de traditionele verwachting heeft aangetast en de 
verantwoordelijkheid heeft teruggelegd bij vrouwen - echtgenotes, kinderen 
die niet zijn geëmigreerd, en achtergebleven schoondochters - en onze 
methodologische insluiting van alle soorten verzorgende familieleden biedt 
ons een breder inzicht.  

In methodologisch opzicht hebben we ons voor het onderbouwen van onze 
bevindingen gebaseerd op kwalitatieve constructen, en het voordeel daarvan 
is dat dit een diepgaander inzicht geeft in de motieven die bepalen hoe familie 
omgaat met migratie en de zorg voor achtergebleven ouderen. Dit onderzoek 
benadrukt hoe belangrijk het is om in onderzoeken naar zorgverlening te 
kijken naar zowel zorgrelaties als de sekse van verzorgers. Het ontbreken 
van alternatieve regelingen om verzorgers in India te ondersteunen, zorgt 
ervoor dat familieleden, met name vrouwen, niet ondersteund worden in 
hun zorgtaken binnen emigrantenhuishoudens (Ugargol & Bailey, 2018). 
Aangezien het waarschijnlijker is dat ouderen afhankelijk, zwak en minder 
toegerust zijn om de zorg die zij van hun kinderen of andere familieleden 
krijgen, terug te geven, zal zorgverlening door niet-familieleden in India snel 
toenemen (Datta, 2017; Ugargol e.a., 2016). 

Dit onderzoek biedt vooral vier belangrijke inzichten – ten eerste signaleert 
het de roep tot het doorbreken van bestaande opvattingen over wederkerigheid 
als motiverende factoren voor steun en tot het in plaats daarvan uitgaan van 
de opvatting van individuen over wederkerigheid in hun uitwisseling van 
zorg, waarbij vaak wordt afgewisseld tussen directe dyades en wederkerige 
uitwisselingen tussen generaties. Ten tweede heeft emigratie, hoewel de 
taken van ouders en kinderen in een Aziatische samenleving zoals de Indiase 
helder zijn en er een impliciete norm heerst waarbij van volwassen zoons 
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wordt verwacht dat zij hun ouders in huis nemen en voor hen zorgen, de 
traditionele rol aangetast en heeft dat de zorgtaak teruggelegd bij vrouwen 
– schoondochters, echtgenotes of andere kinderen die niet zijn geëmigreerd, 
vaak met zorglast tot gevolg. Ten derde, hoewel verzorgende familieleden 
en volwassen ouderen continuïteit of de cyclische aard van wederkerigheid 
respecteerden, en uitwisseling van zorg boden die werden gemotiveerd 
door verplichtingen die hun oorsprong hadden in het verleden, was 
ongelijkwaardige wederkerigheid of niet-wederkerigheid een interessante 
bevinding die tegen de normen indruiste en die onevenwichtigheden in de 
uitwisselingsrelatie blootlegde (Ugargol en Bailey, 2020). Ten vierde zien 
we de veerkracht van het intergenerationele contract en de vorming van 
intergenerationele zorgregelingen die intergenerationele hulpstromen tussen 
kinderen en hun oudere ouders mogelijk maken en aanmoedigen (hoofdstuk 
6).
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