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1 INLEIDlNG 

1.1 Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag 

In de theorievorming rond het ontstaan en beloop van gezondheids
stoornissen van allerlei aard, zowel lichamelijke als geestelijke, neemt de 
invloed van negatieve gebeurtenissen doorgaans een belangrijke plaats in 
(Holmes & Rahe, 1967; armel, 1980; Sanderman, 1988). Cohen en Wills geven 
een schematisch overzicht van de wijze waarop potentieel bedreigende 
gebeurtenissen tot ziekte e%f ziektegedrag kunnen leiden (Cohen & Wills, 
1985). 
Er worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat sociale steun de 
negatieve invloed zou kunnen neutraliseren die potentieel belastende 
gebeurtenissen op iemands gezondheid kunnen hebben. Cohen en Wills geven 
aan dat sociale steun op twee momenten dit proces zou kunnen beïnvloeden, 
namelijk: 
(1) "( ... ) by attenuating or preventing a stress appraisal response", en 
(2) "Support may alleviate the impact of stress appraisal by providing a 

solution to the problem, by reducing the perceived importance of the 
problem, by tranquilizing the neuroendocrine system so that people are 
less reactive to perceived stress, or by facilitating healthy behaviors" 
(Cohen & Wilis, 1985; p.312). 

Met name Cobb (1976) heeft een aanzet gegeven tot het onderzoeken van 
de rol die sociale steun zou spelen bij het omgaan met belastende 
omstandigheden. 
Uit verschillende studies komt naar voren dat psychologische (emotionele) 
en materiële ondersteuning tot op zekere hoogte in staat is iemand te 
beschermen tegen de gevolgen van negatieve gebeurtenissen (zie voor een 
overzicht Vaux, 1988). In een aantal studies wordt dit zogeheten 'buffer
effect' echter niet gevonden, maar blijkt wel dat sociale steun in het 
algemeen een gunstige invloed heeft op iemands welbevinden (Vaux, 1988). 
De verschillende mechanismen, volgens welke sociale steun direct van 
invloed op welbevinden zou kunnen zijn, worden door Vaux opgesomd. Hij 
noemt daarbij onder meer de mogelijkheid om zich door het opbouwen van 
een ondersteuningsnelwerk nieuwe rollen te verwerven die bijdragen aan 
"( ... ) the person's power, self-esteem, and sense of mastery" (Vaux, 1988; 
p.150). Ook het optreden van plezierige gebeurtenissen kan bijdragen aan 
welbevinden. Sociale steun zou daarbij een rol spelen omdat veel 
gebeurtenissen hun plezierige karakter ontlenen aan het feit dat er sprake 
is van interactie met anderen. Vaux wijst erop dat bij dergelijke 
mechanismen het begrip 'sociale steun' moeilijk te onderscheiden is van de 
meer algemene begrippen 'sociale relaties' en 'sociale integratie'. 
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Juist in die onduidelijke betekenis van het begrip 'sociale steun' heeft een 
aantal auteurs de oorzaak gezocht van de uiteenlopende bevindingen met 
betrekking tot de rol die sociale steun zou spelen in het beïnvloeden van 
welbevinden (o.a. Cohen & Wills, 1985; Kessler & McLeod, 1985). Co hen en 
Wills komen op grond van een uitgebreide systematische review van eerder 
onderzoek tot de voorzichtige conclusie dat het vinden van een 'direct 
effect' of een 'buffer effect' (gedeeltelijk) afhangt van de wijze waarop 
sociale steun gemeten is. Structurele en globale indicatoren van sociale 
steun zouden een directe invloed op welbevinden doen veronderstellen, 
terwijl functionele en specifieke indicatoren zouden wijzen op een buffer 
effect. Kessler en McLeod (1985) wijzen daarnaast op het veelvuldig gebruik 
van zwakke instrumenten, kleine onderzoeksgroepen en statistische analyses 
met weinig verklaringskracht, als factoren die de kans hebben vergroot op 
inconsistenties in de resultaten van verschillende studies. 
Vaux ziet de oorzaak van de verwarring rond de rol die sociale steun zou 
spelen, en de exponentiële ontwikkeling van instrumenten die sociale steun 
meten, in het ontbreken van een duidelijk conceptueel domein: 

"( .. . ) studies have addressed quite different aspects of the support 
metaconstruct, focussing on subjective appraisals of support, supportive 
behavior, or components of the support network. ( ... ) much of the 
empirical work on social support has proceeded without the prerequisite 
conceptual analysis. Confusion, not only about what support is, but about 
how it is predicted to influence well-being, has marred the conclusions 
drawn from many studies" (Vaux, 1988; p.94). 

De onderhavige studie is opgezet vanuit de behoefte aan duidelijkheid over 
de vraag wat er onder het begrip sociale steun verstaan moet worden 
(Ormei, 1984). Is er op conceptueel niveau enige duidelijkheid dan is de 
volgende stap de operationalisering van de conceptuele begrippen waarmee 
aspecten van sociale steun meetbaar worden. En pas daarna kan de vraag 
of, en zo ja hoe, sociale steun van invloed is op welbevinden en 
gezondheid, zinvol beantwoord worden. 
In de onderhavige studie worden de verschillende begrippen die onder de 
noemer 'sociale steun' vallen, in een dynamisch model geplaatst. Sociale 
steun zelf wordt daarbij opgevat als een 'meta-construct' oftewel 
'paraplubegrip' dat een proces weergeeft waarbinnen het sociaal netwerk, 
door zijn aanwezigheid dan wel beschikbaarheid en door concrete interacties 
met de betrokkene, de perceptie kan beïnvloeden over de mate waarin men 
zich gesteund weet. Deze perceptie kan op haar beurt bij de betrokkene 
leiden tot bijvoorbeeld het doen veranderen van de contactfrequentie met 
bepaalde leden van het sociaal netwerk, of zelfs tot het vermijden van 
verdere contacten. Op die manier bepalen de percepties op hun beurt (mede) 
enkele kenmerken van het sociaal netwerk. Daarmee krijgt het model het 
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karakter van een terugkoppelingsproces. 
Elk van de begrippen die deel uitmaken van het ondersteuningsproces, wordt 
vervolgens geoperationaliseerd. De betrouwbaarheid en de validiteit waarmee 
de verschillende begrippen gemeten zijn, worden uitvoerig behandeld. De 
relaties tussen de verschillende aspecten binnen het conceptuele model 
worden waar mogelijk bij de validiteitsanalyses betrokken. De inzichten in 
de relaties tussen het sociaal netwerk en andere begrippen binnen het 
model, zijn echter zodanig pril, dat onderzoek naar deze relaties grotendeels 
exploratief zal zijn. 
Het onderhavige onderzoek beperkt zich tot het uitwerken van een 
conceptueel model en het operationaliseren van de begrippen in dat model. 
Dit betekent dat de instrumenten vervolgens niet meer gerelateerd zullen 
worden aan indicatoren van welbevinden. De vraag of (aspecten van) sociale 
steun nu rechtstreeks welbevinden beïnvloeden, ofwel dat zij als een buffer 
de gevolgen van negatieve gebeurtenissen verminderen, zal daarmee niet aan 
de orde komen. 

De vraagstelling die binnen dit onderzoek centraal staat valt in drie delen 
uiteen: 
(1) Wat kan op conceptueel niveau verstaan worden onder het begrip 

sociale steun, en hoe zijn de aspecten die onder dit begrip vallen 
onderling gerelateerd? 

(2) Hoe betrouwbaar en valide zijn de meetinstrumenten voor elk van de 
aspécten van sociale steun? 

(3) Bestaan er relaties tussen kenmerken van het sociaal netwerk enerzijds 
en de overige aspecten in het proces van ondersteuning anderzijds? 

1.2 Opzet en methode van onderzoek 

Na het opbouwen van een conceptueel model vindt de ontwikkeling van 
meetinstrumenten voornamelijk plaats op grond van literatuuronderzoek. 
De nadruk ligt op de ontwikkeling en afname van zogeheten 'self-report' 
lijsten, dat wil zeggen instrumenten die door de respondent zelf(standig) 
kunnen worden ingevuld. De doelstelling om een zo eenvoudig mogelijk 
instrument te ontwikkelen dat in uiteenlopende situaties in relatief korte 
tijd afgenomen kan worden, heeft de voorkeur doen uitgaan naar self
report vragenlijsten boven instrumenten, gebaseerd op interviewgegevens, 
die door de onderzoeker C.q. interview(st)er worden gescoord. Overigens is 
in het onderhavige onderzoek naast de self-report vragenlijsten ook een 
beperkt semi-gestructureerd interview met bijbehorende scoringsprocedure 
ontwikkeld en toegepast, waarbij het laatstgenoemde instrument is gebruikt 
bij de validiteitsanalyses van de self-report vragenlijsten. 
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De data zijn verzameld bij enkele speciaal geselecteerde groepen 
respondenten. Alle respondenten zijn twee keer benaderd, met een 
tussenliggende periode van een jaar. 
De keuze voor respondenten met specifieke kenmerken is gemaakt ten 
behoeve van de vaststelling van de validitp-it der instrumenten. Voor de 
meeste groepen respondenten gold namelijk dat zij een gebeurtenis hadden 
meegemaakt of zouden gaan meemaken die ertoe zou leiden dat tussen beide 
metingen de kans groot zou zijn op verandering in de behoefte aan 
ondersteuning of op veranderingen in de structuur van het netwerk. 
De keuze voor een longitudinale opzet is gemaakt om daarmee een beter 
inzicht te krijgen in (1) de causale relaties tussen de verschillende aspecten 
in het conceptuele model, en (2) de relatie tussen sociale steun en 
welbevinden. We beperken ons in eerste instantie tot het bestuderen van de 
causale relaties binnen het conceptueel model. Deze relaties bieden 
additionele mogelijkheden om de validiteit van de instrumenten te bepalen. 

1.3 Indeling 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de problematiek op conceptueel en 
operationeel niveau rond de begrippen 'sociale steun' en 'sociaal netwerk'. 
In dat hoofdstuk wordt tevens het procesmatig karakter van sociale steun, 
dat in deze studie als uitgangspunt dient, uiteengezet. 
In hoofdstuk 3 worden de begrippen geoperationaliseerd die deel uitmaken 
van het eerder ontwikkelde conceptueel model. 
In hoofdstuk 4 staat het tweede deel van de vraagstelling centraal, namelijk 
de bepaling van de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten. Nadat 
kort is ingegaan op de bepaling van betrouwbaarheid en validiteit in het 
algemeen, wordt per (type) instrument aangegeven op welke wijze de 
beoogde informatie verkregen wordt. 
De dataverzameling komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Het proces van de 
keuze van het type respondenten tot en met de verwerking van de gegevens 
wordt hier beschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf 
waarin enkele sociaal-demografische kenmerken van de respondenten 
gepresenteerd worden. 
De resultaten zijn beschreven in de hoofdstukken 6 tot en met 9. Er zijn 
vele relaties tussen de verschillende instrumenten aan te brengen. Besloten 
is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de volgorde waarin d~ aspecten in het 
conceptueel model opgenomen zijn. Daaruit volgt dat eerst de afbakening 
van het sociaal netwerk en het meten van netwerkkenmerken aan de orde 
komt, en wel in hoofdstuk 6. 
Vanwege de grote overeenkomst in technieken om de overige aspecten van 
het ondersteuningsmodel, te weten interacties, discrepanties en 
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gepercipieerde ondersteuning, op hun betrouwbaarheid en validiteit te 
beoordelen, worden deze drie aspecten zoveel mogelijk tezamen behandeld. 
Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen instrumenten die bedoeld zijn 
om een globaal oordeel omtrent de mate van ondersteuning te verkrijgen, en 
instrumenten die trachten de ondersteuning door specifieke netwerkleden te 
meten. Eerstgenoemde instrumenten worden in hoofdstuk 7 behandeld, 
terwijl de meer specifieke instrumenten in hoofdstuk 8 aan de orde komen. 
In hoofdstuk 9 wordt een exploratieve analyse gepresenteerd van de relatie 
tussen kenmerken van het sociaal netwerk en de overige aspecten van het 
ondersteuningsmodel. 
In hoofdstuk 10 tenslotte worden de resultaten nogmaals beoordeeld op hun 
waarde, zowel in methodologisch opzicht, alsook met betrekking tot de 
gebruiksmogelijkheden. 






