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2 SOCIALE STEUN IN EEN CONCEPTUEEL MODEL 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe het begrip sociale steun 
ontwikkeld kan worden tot een conceptueel model. Dat model dient de 
aspecten te bevatten waarin sociale steun uiteenvalt, alsmede de wijze 
waarop deze aspecten onderling gerelateerd zijn. 
Het hoofdstuk begint in paragraaf 2.1 met een overzicht van definities van 
sociale steun. Het blijkt dat de meeste definities van sociale steun 
betrekking hebben op uiteenlopende aspecten. In paragraaf 2.2 wordt een 
procesmatig model gepresenteerd waarin deze aspecten van sociale steun in 
hun onderlinge samenhang beschouwd worden. Het begrip sociale steun zelf 
wordt daarbij gezien als een 'meta-construct' oftewel 'paraplubegrip' dat het 
gehele model omvat. De vier begrippen die samen het model vormen, te 
weten het sociaal netwerk, interacties, discrepanties en gepercipieerde 
ondersteuning, worden vervolgens nader uitgewerkt. 

2.1 Definities van sociale steun 

Om vast te stellen wat precies onder het begrip sociale steun verstaan moet 
worden, en uit welke elementen een adequate definitie dient te bestaan, 
nemen we een drietal invloedrijke definities als uitgangspunt. 
Cobb definieert sociale steun als: 

"( ... ) information leading the subject to believe that he is cared for and 
loved, is esteemed and valued, and belongs to a network of communication 
and mutual ob liga ti on" (Cobb, 1976; p.300). 

House gaat uit van de volgende definitie: 
"( ... ) an interpersonal transaction involving one or more of the foUowing: 
emotional concern (liking, love, empathy), instrumental aid (goods and 
services), information (about the environment), or appraisal (information 
relevant to self-evaluation)" (House, 1981; p.39). 

Thoits tenslotte, zich baserend op het werk van Kaplan, CasselI & Gore 
(1977), omschrijft sociale steun als volgt: 

"( .. . ) the degree to which a person's basic social needs are gratified 
through interaction with others. Basic social needs include affection, 
esteem or approval, belonging, identity, and security. These needs may be 
met by either the provision of socioemotional aid (e.g., affection, 
sympathy and understanding, acceptance, and esteem from significant 
others) or the provision of instrument al aid (e.g., advice, information, 
help with family or work responsibilities, financial aid)" (Thoits, 1982; 
p.147). 

Het feit dat deze drie omschrijvingen onderling uiteenlopen, ondersteunt 
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het vermoeden dat nog niet voldoende uitgekristalliseerd is wat sociale 
steun precies is. 
Bij House en Thoits vormen transacties / interacties de kern van de 
definitie, die verder bestaat uit een specificering van de kenmerken waar 
dergelijke transacties / interacties aan moeten voldoen. (Omdat wij in de 
literatuur over sociale steun geen wezenlijk verschil zien in het gebruik van 
de begrippen 'interacties' en 'transacties', spreken we in het vervolg slechts 
over interacties.) 
Dergelijke ondersteunende interacties vormen het eerste te onderscheiden 
aspect van sociale steun. 
Om van interacties te kunnen spreken moet er naast de 'ontvanger' van de 
steun ook sprake zijn van een of meer 'aanbieders'. We kunnen deze 
aanbieders beschouwen als de bron waaruit ondersteunende interacties 
kunnen voortkomen, en duiden hen aan als het sociaal netwerk. 
De definitie van Cobb is, in tegenstelling tot die van House, gebaseerd op 
een interpretatie door de betrokkene van gegevens uit zijn omgeving. Cobb 
gaat daarbij verder dan Thoits, in die zin dat hij zich niet expliciet 
beperkt tot (een interpretatie van) interacties. Als bron van informatie 
kunnen weliswaar interacties fungeren, maar door het gebruik van termen 
als 'accessibility' en 'available' laat Cobb ook ruimte aan factoren die in 
potentie tot interacties kunnen leiden. De aanwezigheid, of de 
beschikbaarheid van een sociaal netwerk, zonder dat er sprake hoeft te zijn 
van concrete interacties, zou in Cobb's definitie reeds voldoende zijn om 
van sociale steun te spreken. De persoonlijke inschatting van zowel factoren 
die potentieel ondersteunende interacties mogelijk maken, als van de 
plaatsgevonden interacties zelf, speelt in de definitie van Cobb een rol. We 
duiden de inschatting van dergelijke factoren aan als gepercipieerde steun. 

Met betrekking tot het begrip 'ondersteunende interacties' willen we nog 
twee aspecten onderscheiden. Thoits richt zich in haar definitie, evenals 
House, op interacties met anderen, maar gaat een stap verder dan House, 
omdat zij niet de interacties op zich als ondersteunend ziet, maar de mate 
waarin deze interacties tegemoet komen aan de behoeften van de 
betrokkene. Anders gezegd, bij haar staat de vraag centraal in hoeverre er 
sprake is van een 'discrepantie' tussen de behoefte van de betrokkene aan 
interacties en de hoeveelheid/intensiteit die feitelijk door het netwerk 
geboden wordt. 
Daarmee lijkt er een duidelijk onderscheid te zijn tussen .de standpunten 
van House en Thoits. De vraag is nog of Thoits niet hetzelfde aspect 
centraal stelt als Cobb. Op twee punten lijken hun definities echter uiteen 
te lopen. In de eerste plaats beperkt Thoits zich tot interacties, terwijl bij 
Cobb alleen al de wetenschap dat men beschikt over een netwerk dat kan 
bijspringen als dat nodig is, als ondersteuning opgevat kan worden. 
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Discrepanties tussen feitelijke en gewenste kenmerken van het netwerk (het 
missen van een partner, of van vrienden die in de buurt wonen) zijn in 
Cobb's definitie wel relevant, maar hoeven dat bij Thoits niet te zijn. 
Er is nog een tweede punt waarop de deftnities van Thoits en Cobb 
uiteenlopen. Ook bij Cobb zal een deel van de informatie opgebouwd worden 
op grond van interacties die hebben plaats gevonden. Daarbij kan, naast de 
hoeveelheid/intensiteit van deze interacties, ook de wijze waarop de 
interacties worden geboden, als bron van informatie gezien worden. Zo kan 
de betrokkene ook de inzet of de mogelijkheden van het sociaal netwerk 
laten meewegen, ongeacht of de geboden interacties nu wel of niet 
voldoende waren om de behoefte te dekken. 
Thoits echter ziet een evaluatie van plaatsgevonden interacties ten opzichte 
van de behoefte van de betrokkene als voorwaarde om van steun te 
spreken. De mate waarin plaatsgevonden interacties aan iemands 'sociale 
behoeften' voldoen, bepaalt in hoeverre er sprake is van sociale steun. 
Voldoen deze interacties niet volledig aan de behoeften, dan kunnen we 
stellen dat er in meer of mindere mate sprake is van een 'discrepantie'. 

Genoemde overwegingen zijn aanleiding om het begrip discrepanties in 
interacties als afzonderlijk aspect van sociale steun te beschouwen. 
Samengevat onderscheiden we daarmee vier aspecten, te weten: 
(1) het sociaal netwerk; 
(2) ondersteunende interacties (ook wel 'interacties' genoemd); 
(3) discrepanties in interacties (ook wel 'discrepanties' genoemd); en 
(4) gepercipieerde ondersteuning (ook wel 'perceptie' genoemd). 
Deze vier aspecten zijn opgenomen in schema 2.1, dat beschouwd kan 
worden als een basisschema. 

Definities van andere auteurs blijken in hoge mate te zijn opgebouwd rond 
een of meer van deze vier aspecten. Lin (1986) benadrukt dat het begrip 
'social support' uit twee componenten bestaat, namelijk een 'social' en een 
'support' component. De sociale component heeft betrekking op het sociaal 
netwerk. In de 'support' component zou volgens Lin het onderscheid tot 
uitdrukking moeten komen tussen instrumentele en expressieve activiteiten, 
alsmede tussen enerzijds gepercipieerde en anderzijds daadwerkelijke 
beschikbaarheid en gebruik van genoemde activiteiten. Hij deftnieert 
derhalve sociale steun als: 

"( ... ) the perceived or actual instrumental and/or expressive provlSlons 
supplied by the community, social networks, and conftding partners" (Lin, 
1986; p.18). 

Lin laat het onderscheid tussen daadwerkelijke en gepercipieerde 
ondersteuning parallel lopen met Caplan's onderscheid tussen objectieve en 
subjectieve dimensies van ondersteuning (Caplan, 1979). Lin licht vervolgens 
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Schema 2.1 Basisschema sociale steun 

Sociaal netwerk! 
netwerkleden 

--.-t~1 Interacties I 
1 

Discrepanties 

Perceptie 

het verschil toe tussen objectieve (daadwerkelijke) en subjectieve 
(gepercipieerde) steun: 

"The objective aspects of support are observable indications of support 
provisions, about which information can be gathered from others, 
independently of the individual receiving support. On the other hand, the 
individual's subjective understanding and evaluation of support refiect 
reality as the individual sees it. Actual and perceived support may be 
consistent with each other for some individuals and not for others" (Lin, 
1986; p.19). 

Deze toelichting doet echter vermoeden dat Lin het begrip gepercipieerde 
steun slechts betrekt op feitelijke interacties, en niet op bijvoorbeeld de 
potentiële ondersteuning die het netwerk kan bieden. 

Procidano en Heller onderscheiden kenmerken van het sociaal netwerk en 
gepercipieerde sociale steun, en omschrijven beide aspecten als volgt: 

"Social networks refer to the social connections provided by the 
environment and can be assessed in terms of structural and functional 
dimensions. For example size, density, multiplexity, etc., refer to 
structural network characteristics while network functions include the 
provision of information, comfort, emotional support, material aid, etc." 
(Procidano & Heller, 1983; p.2). 

Onder gepercipieerde sociale steun verstaan zij : 
"( ... ) the extent to which an individual believes that hislher needs for 
support, information, and feedback are fulfilled" (Procidano & Heller, 
1983; p.2) . 
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Hoewel ZlJ 10 feite van dezelfde aspecten uitgaan lopen de etiketten die 
Procidano en Heller aan deze aspecten toekennen niet parallel met de 
eerder gegeven omschrijvingen. Zo verstaan zij onder 'gepercipieerde sociale 
steun' hetzelfde als Thoits onder 'sociale steun' verstaat, namelijk de mate 
waarin zich discrepanties voordoen tussen interacties die plaatsvinden en 
interacties waar behoefte aan bestaat. De mate waarin interacties 
plaatsvinden vatten Procidano en Heller echter op als een kenmerk van het 
sociaal netwerk, en wel als een functie van dat netwerk. 
De opvatting dat ondersteunende interacties één van de functies van het 
sociaal netwerk vormen, treffen we meer aan bij auteurs die een definitie 
van het sociaal netwerk geven. Zo onderscheiden House, Umberson, en 
Landis drie typen aspecten van sociale relaties, die betrekking hebben op 
(1) de aanwezigheid of hoeveelheid sociale relaties (zoals type relatie en 
contactfrequentie), (2) de structuur van een of meer relaties (zoals 
reciprociteit binnen een relatie en netwerkdichtheid en -multiplexiteit), en 
(3) het functionele karakter van relaties, waarbij sociale steun gezien 
wordt als een van de belangrijkste inhoudsaspecten van relaties (House, 
Umberson, & Landis, 1988, p.302). 

Vanwege een verwarrend gebruik van de in schema 2.1 genoemde centrale 
begrippen, heeft een aantal auteurs getracht verheldering te brengen door 
een overzicht te geven van aspecten die met betrekking tot sociale steun in 
meer of mindere mate relevant worden geacht. Ook in deze overzichten 
hebben de begrippen uit schema 2.1 een belangrijke plaats. We bespreken 
kort de overzichten van House (1981), Turner (1983), Tardy (1985), en 
Veiel (1985). 
House omschrijft zijn opsomming als "the full range of potential forms of 
social support", en onderscheid daarbij de volgende vier aspecten: 

"(I) source of support, (2) content of supportive acts, (3) general versus 
problem focussed, and (4) objective versus subjective" (House, 1981; p.22). 

De eerste twee aspecten lijken voor zich te spreken: er is variatie in de 
bron van ondersteuning, doordat de samenstelling van sociale netwerken 
onderling verschilt, en er kunnen diverse typen ondersteuning worden 
onderscheiden. Over het derde aspect maakt House niet duidelijk in welke 
zin 'general' afwijkt van 'problem focussed'. 'General support' zou opgevat 
kunnen worden als alledaagse steun, maar kan ook duiden op steun bij 
problemen in het algemeen (in tegenstelling tot steun bij een specifiek 
probleem). Met betrekking tot het vierde aspect, objectieve versus 
subjectieve steun, licht House toe dat wanneer de ontvanger gevraagd wordt 
hoeveel steun zij/hij krijgt, er sprake is van subjectieve steun, terwijl met 
objectieve steun bedoeld wordt: de steun die door waarnemers gemeten 
wordt, of wanneer de ontvanger gevraagd wordt aan te geven hoeveel steun 
anderen denken dat zij/hij ontvangt. 
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Turner noemt zijn overzicht van aspecten een "mapping sentence definition 
of social support". Hij onderscheidt zeven aspecten: 

"(1) (assessment by) respondent or investigator, (2) objective or 
subjective, (3) intensity, frequency or durability, (4) type of support, (5) 
accessible or utilized, (6) type of network member, and (7) support in 
general or with respect to a focussed problem" (Turner, 1983; p.ll1). 

Tardy spreekt van aspecten van sociale steun en maakt onderscheid tussen: 
"(1) direction (received or provided), (2) disposition (available or enacted), 
(3) description or evaluation, (4) content, and (5) network" (Tardy, 1985; 
p.188). 

Veiel tenslotte, noemt drie "dimensions of assessment": 
"(1) support type (crisis support or everyday support, and psychological or 
instrumental support), (2) relational context (sources), and (3) assessment 
focus (objective or subjective and transactions or relationships)" (Veiel, 
1985; p.158). 

Onder objectieve ondersteuning verstaat hij zaken als contactfrequentie, 
aantal vrienden, of het plaatsvinden van specifieke transaçties. Onder 
subjectieve steun vallen oordelen over de kwaliteit van ontvangen of 
verwachte ondersteuning. 

We kunnen stellen dat deze vier overzichten weliswaar duidelijkheid hebben 
geschapen in die zin dat veel, en mogelijk zelfs alle, van belang zijnde 
aspecten rond sociale steun erin opgenomen zijn. Daarnaast is echter ook 
duidelijk dat er tussen de overzichten nog verschillen bestaan, enerzijds 
veroorzaakt doordat enkele aspecten niet door alle auteurs genoemd 
worden, anderzijds doordat bepaalde aspecten met een verschillende 
betekenis worden gebruikt. Vaux verwoordt deze problematiek als volgt: 

"The richness of an idea can be an obstacle to systematic scientific study. 
The multifaceted nature of social support precluded a simple conceptual 
definition. Consequently both the construct and its relationship to other 
constructs such as stress and disorder remained vague. As aresuit, 
measures proliferated without adequate focus, reliability, or validity ( ... )" 
(Vaux, 1988; p.24). 

2.2 Sociale steun als metaconstruct 

Uit de definities en overzichten van aspecten van sociale steun die in 
paragraaf 2.1 genoemd zijn, blijkt dat onder sociale steun enkele begrippen 
vallen die, hoewel onderling gerelateerd, gericht zijn op verschillende 
aspecten van (de beleving van) interpersoonlijke relaties. Omdat het niet 
mogelijk is een definitie van sociale steun te geven die al deze aspecten 
omvat, sluiten wij aan bij Vaux die concludeert dat het begrip sociale steun 
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beter opgevat kan worden als een "( ... ) metaconstruct: a higher-order 
theoretical construct comprised of several legitimate and distinguishable 
theoretical constructs" (Vaux, 1988; p.28). 
In schema 2.1 werden reeds de vier aspecten onderscheiden, waarin naar 
onze mening sociale steun uiteengelegd kan worden. Deze vier hebben een 
zekere gelijkenis met de begrippen die Vaux onderscheidt, namelijk 'support 
network resources', 'supportive behavior', en 'subjective appraisals of 
support'. Vaux stelt dat deze drie conceptuele elementen onderling 
gerelateerd zijn in een dynamisch proces van interacties tussen de 
betrokkene en zijn of haar sociale omgeving (Vaux, 1988; p.28). 
Onder 'support network resources' en 'supportive behavior' vallen 
respectievelijk de aspecten 'sociaal-netwerk/-netwerkleden' en 'interacties'. 
Hetgeen Vaux 'appraisals of support' noemt, hebben wij, op grond van de 
defmities van Thoits en Cobb, onderverdeeld in (1) de mate waarin 
plaatsgevonden interacties niet (geheel) aan iemands 'sociale behoeften' 
voldoen, (aangeduid als 'discrepanties') en (2) de mate waarin de betrokkene 
bepaalde omgevingsfactoren als ondersteunend percIpIeert. 
In de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.4 wordt elk van de vier aspecten 
waarin sociale steun op deze wijze uiteenvalt (vg!. het eerder gegeven 
schema 2.1), alsmede de relaties tussen deze aspecten, verder uitgewerkt. 

2.2.1 Het sociaal netwerk 

Het begrip 'sociaal netwerk' is zelf onderwerp van veel theoretisch en 
empirisch instrumenteel onderzoek. Evenals bij sociale steun, wordt de 
conceptualisering en operationalisering van het begrip sociaal netwerk 
gekenmerkt door onduidelijkheden, hetgeen onder meer blijkt uit het feit 
dat vaak uiteenlopende, maar toch onderling sterk gerelateerde begrippen 
gebruikt worden, zoals sociaal netwerk, persoonlijk netwerk, egocentrisch of 
egogecentreerd netwerk, intiem netwerk, ondersteunend netwerk, primair 
netwerk, primaire relaties, en sociale relaties (zie o.a. Van Tilburg, 1985, 
1988; Knipscheer, 1980; Hall & Wellman, 1985; Klein Beernink, 1983). 
Eerder is reeds aangegeven dat met het begrip sociaal netwerk zowel 
gedoeld wordt op de aanwezigheid als op de inhoud van relaties (House, 
Umberson & Landis; 1988). 
Om inzicht te krijgen in de rol die het sociaal netwerk kan spelen in een 
proces van ondersteuning, dient vast te staan wat er verstaan moet worden 
onder 'sociale relaties' en welke structuurkenmerken een sociaal netwerk 
bezit. 
De definitie van een sociale relatie bepaalt wie er wel en wie niet tot het 
sociaal netwerk gerekend worden. Wij nemen als uitgangspunt de drie door 
Fischer genoemde benaderingen om een relatie te definiëren: 
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"Affective: A relation is an orientation -love, hate, respect, or such- of 
two actors toward one another, a feeling about one another and/or about 
the pair as an entity. 
Normative: A relation is aspecific, culturally defmed set of expectations, 
obligations, and rights between incumbents of two social positions -in 
other words, a "role relation" (for example, fatherlson; teacher/student; 
neighbor/neighbor). 
Interdependence or exchange: A relation is an interdependence between 
two actors, such that the actions of one affect the outcomes (rewards, 
punishments) of the other. The rel at ion can be indirect, but of most 
interest are direct relations, or exchanges, so th at a relation is an 
exchange or set of exchanges between two actors" (Fischer, 1982; p.287) . 

Met het toevoegen van het adjectief 'sociaal' aan 'relaties' (en overigens 
ook aan 'steun'), sluiten wij relaties met professionele hulpverleners uit. 
Veiel (1985, p.159) maakt dit onderscheid eveneens. Dat deze opvatting niet 
door iedereen wordt gedeeld blijkt uit het feit dat Tardy (1985), Turner 
(1983), en House (1981) in hun overzichten van relevante aspecten, 
professionele hulpverleners noemen als bron van sociale steun. 

De vraag vanuit welke benadering wij een sociale relatie definiëren, laat 
zich beantwoorden door stil te staan bij de betekenis van elk van de drie 
benaderingen voor de overige aspecten van het ondersteuningsproces 1. 

In dit proces vormen ondersteunende interacties een belangrijke schakel 
tussen het sociaal netwerk en de betrokkene. Om te kunnen spreken van 
interacties moet er sprake zijn van een of andere vorm van contact. De 
exchange-benadering biedt de mogelijkheid om degenen met wie de 
betrokkene dergelijke interacties onderhoudt, op te vatten als het sociaal 
netwerk. 
De mate waarin er sprake is van discrepanties tussen gewenste en verkregen 
interacties, wordt niet alleen bepaald door degenen met wie de betrokkene 
interacties aangaat, maar ook door personen met wie geen interacties 
hebben plaatsgevonden, terwijl de betrokkene dit wel verwachtte. In de 
normatieve benadering staat juist centraal in welke mate er sprake is van 
cultureel bepaalde verwachtingen en verplichtingen. Met andere woorden, 
deze normatieve benadering stelt ons in staat die personen tot het sociaal 
netwerk te rekenen, met wie de betrokkene geen interacties onderhoudt, 
maar die, juist op grond van hun rolrelatie, een evaluàtie van de al dan 
niet verkregen ondersteunende interacties kunnen beïnvloeden. 
Tenslotte rekenen we die relaties tot het sociaal netwerk die invloed 
hebben op de mate waarin de betrokkene bepaalde omgevingsfactoren als 
ondersteunend 'percipieert'. Juist de affectieve benadering lijkt zich op dit 
type relaties te richten. 
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Het lijkt verdedigbaar te stellen dat relaties die zich kenmerken door een 
affectief aspect ook deel zullen uitmaken van de relaties waar interacties 
mee plaatsvinden, of van relaties met een normatieve lading. In dat geval 
zou in een definitie van het sociaal netwerk volstaan kunnen worden met de 
beide laatstgenoemde relatiekenmerken, en heeft de affectieve benadering de 
functie om een specifiek deel van het sociaal netwerk te beschrijven. 
Daarmee komen wij tot de volgende definitie van het sociaal netwerk: 

Die personen waarmee de betrokkene een bepaalde vorm van contact 
onderhoudt of personen waarbij een relatie met de betrokkene gebaseerd 
is op cultureel bepaalde verwachtingen, verplichtingen, en rechten. 

Naast de professionele hulpverleners, die al eerder uitgesloten werden, 
vallen ook personen die geen directe relatie met de betrokkene hebben, 
buiten deze definitie, en daarmee buiten het sociaal netwerk. We doen dit 
overigens zonder de mogelijke relevantie te ontkennen die 'relaties van 
relaties' kunnen hebben op de wijze waarop de betrokkene gesteund wordt 
of zich gesteund weet (vgl. Granovetter, 1973). Een netwerk waarin slechts 
sprake is ' van directe relaties met de betrokkene wordt doorgaans nader 
aangeduid als 'ego-gecentreerd' of 'persoonlijk netwerk'. 

Uit onderzoek naar dit persoonlijk sociaal netwerk is gebleken dat het zou 
bestaan uit 1000 - 1500 netwerkleden (Wellman, 1981; Boissevain, 1974; Pool 
& Kochen, 1978). Naast het feit dat netwerken van deze omvang om 
praktische redenen veel te groot zijn, is het de vraag of het reëel is te 
veronderstellen dat zoveel netwerkleden een significante bijdrage leveren 
aan de mate van ondersteuning. Wij maken voor een verdere inhoudelijke 
inperking gebruik van het door Van Tilburg gehanteerde criterium. Hij 
beperkt zich tot de "voor ondersteuning meest relevante netwerkleden" (Van 
Tilburg, 1985; p.49). We verstaan hieronder de netwerkleden die een 
substantiële bijdrage aan de geboden ondersteuning leveren, hetzij in de 
vorm van interacties, hetzij doordat zij de perceptie van de betrokkene 
beïnvloeden. Daarnaast worden ook de netwerkleden bedoeld die van belang 
zijn voor potentiële ondersteuning. Dat we zo tot een duidelijke reductie 
van netwerkleden kunnen komen, indiceert Wellman (1981), die aangeeft dat 
netwerken doorgaans 20 - ~50 'significante' relaties bevatten. 
We omschrijven het aldus verkregen netwerk als het primair persoonlijk 
sociaal netwerk, maar zullen voor het gemak dit netwerk verder aanduiden 
met de term 'sociaal netwerk'. De relevantie van een genuanceerde definitie 
van dit deel van het totale sociaal netwerk wordt onderstreept door Vaux: 

"( ... ) many early studies shared a common problem, the failure to 
distinguish the support network from the larger social network and to 
identify specifically that network of individu als who provide support" 
(Vaux, 1988; p.13). 
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Omdat Vaux het hier heeft over mensen die steun bieden, lijkt het alsof hij 
afstevent op een enge definitie van het 'support network', door potentiële 
aanbieders van ondersteuning uit te sluiten. Hij is echter wel gevoelig voor 
argumenten van Weil man (1981) die stelt dat "( ... ) we cannot freeze ties in 
aspic as supportive or non-supportive ( ... )". Vaux stelt dan ook dat: 
"Focussed support measures should be designed carefully to avoid excluding 
potential supporters ( ... )" (p.13). 

Met de vaststelling wie er tot het sociaal netwerk gerekend worden, sluiten 
we de bespreking af van het eerste aspect van sociale steun. De vraag 
welke kenmerken van dat sociaal netwerk zouden (kunnen) samenhangen met 
de andere aspecten van sociale steun, komt in hoofdstuk 4 aan de orde, bij 
de uitwerking van de derde onderzoeksvraag. 

2.2.2 Ondersteunende interacties 

Contacten tussen netwerk1eden en de betrokkene vinden plaats in de vorm 
van interacties. Interacties zijn niet per definitie wel of niet ondersteunend. 
Het ondersteunende gehalte is afhankelijk van de context waarin de 
interactie plaatsvindt. Zo kan, afhankelijk van de context, het leggen van 
een arm op iemands schouder als ondersteunend of bedreigend ervaren 
worden. Ook is de mate waarin we bij een interactie van ondersteuning 
kunnen spreken afhankelijk van het oordeel van de waarnemer. Doorgaans 
worden er drie 'waarnemings-posities' onderscheiden, (1) die van de 
'aanbieder' van de interactie, (2) van de 'ontvanger', en (3) van een derde 
(zie o.a. House, 1981; Turner, 1983; Tardy, 1985; Veiel, 1985). Omdat een 
vergelijking van de plaatsgevonden interacties met de behoefte (in het 
proces 'discrepanties' genoemd), alsmede de mate waarin men zich gesteund 
weet (in het proces als 'perceptie' aangeduid), door de betrokkene bepaald 
worden, richten wij ons op die interacties, die door deze betrokkene (de 
'ontvanger') als ondersteunend ervaren worden. 
Daarmee komen we bij de vraag welke interacties een ondersteunend gehalte 
bezitten. We keren terug naar de drie defmities van sociale steun waar dit 
hoofdstuk mee begon, namelijk die van Cobb (1976), House (1981), en Thoits 
(1982). House' defmitie beschrijft in globale termen welke kenmerken 
interacties dienen te bezitten om ze als ondersteunend te beschouwen. Cobb 
gaat nog iets verder door impliciet alle interacties als 'ondersteunend te 
beschouwen, zolang zij de perceptie van de betrokkene beïnvloeden. Thoits 
tenslotte stelt de behoefte van de betrokkene centraal en laat daardoor het 
ondersteunend gehalte van interacties afhangen van de mate waarin deze 
interacties sociale basis-behoeften vervullen. Alle drie, en vooral Cobb en 
Thoits, richten zich echter op de functies van de interacties, en niet op de 
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inhoud ervan. Vaux wijst op dit onderscheid: 
"Supportive activities are what people do and include an astonishing array 
of, of ten very subtie, social behavior, such as listening, expressing 
concern, showing affection, sharing a task, caretaking, loaning money, 
giving advice, making suggestions, and socializing. The functions of social 
support concern less the specitic activities and more the consequences of 
(or purpose served by) those activities and the ongoing relationsbips in 
which they occur. Examples include love, belonging, intimacy, and 
integration. Evidence of a support function can be obtained only by an 
examination of subjective appraisals -the person's cognitive-affective 
condition- of his or her sense of being loved, or belonging, or of feeling 
attached, for example" (Vaux, 1988; p.18). 

Wij maken een onderscheid tussen twee typen interacties. In de eerste 
plaats interacties die expliciet gericht zijn op het voldoen aan een behoefte 
van de betrokkene. Juist vanwege de vooropgezette bedoeling kunnen we 
spreken van interacties met een specifiek ondersteunende functie. Daarnaast 
zijn er interacties die van invloed zijn op de perceptie van de betrokkene, 
en waarbij we, gelet op de afwezigheid van een expliciete doelstelling, beter 
niet kunnen spreken van ondersteuning als 'functie', maar van een 'gevolg' 
van de interactie. 
Het onderscheid tussen ondersteuning in probleemsituaties en alledaagse 
ondersteuning, dat door sommigen als een van de aspecten van 
ondersteuning genoemd wordt (o.a. Veie I, 1985; House, 1981; Turner, 1983), 
lijkt voor een groot deel parallel te lopen met de zojuist gemaakte 
onderverdeling in interacties waarbij de vervulling van een concrete 
behoefte, respectievelijk de gevolgen voor de perceptie centraal staan. 

Omdat het ondersteunend gehalte van interacties bepaald wordt door de 
mate waarin zij aan een concrete behoefte voldoen, dan wel van invloed 
zijn op iemands perceptie, is een typologie van interacties op grond van 
inhoudelijke kenmerken moeilijk te geven. Om deze reden trachten we aan 
te sluiten bij door anderen gebruikte typologieën, die al dan niet expliciet 
betrekking hebben op interacties. Schema 2.2 geeft een overzicht van enkele 
typologieën. 

Bij de selectie van typen interacties hebben wij ons laten leiden door de 
overweging dat in ieder geval voorkomen moet worden dat een type 
interacties ten onrechte niet meegenomen wordt. Pas in tweede instantie zal 
uit empirisch materiaal blijken of elk onderscheid even relevant is. Om deze 
reden worden zoveel mogelijk typen onderscheiden, voor zover verondersteld 
mag worden dat ze niet geheel met andere typen overlappen. Als 
uitgangspunt gold dat zowel interacties in alledaagse situaties als in 
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Schema 2.2 Typen ondersteuning lD de literatuur 

House (1981) Emotional 
Instrumental 
Information 
Appraisal 

Thoits (1982) Socioemotional 

Instrumental 

Veiel (1985) Psychological 
Instrumental 

Wills (1985) Esteem 

Informational 
Instrumental 
Social companionship 
Motivational 

(liking, love, empathy) 
(goods, services) 
( environment) 
(self-evaluation) 

(affection, sympathy, understanding, 
acceptance, esteem) 

(advice, information, help with 
responsibilities, tinancial) 

(emotional, cognitive) 
(practical, informational) 

(emotional, ventilation, confidant 
relationship) 

(aid, tangible, material) 

probleemsituaties in de te onderscheiden typen ondergebracht zouden kunnen 
worden. 
Dit heeft geresulteerd in de zeven typen interacties in schema 2.3. 

Naast deze zeven typen positieve interacties onderscheiden we ook nog 
negatieve interacties, dat wil zeggen interacties die, al dan niet als 
zodanig bedoeld, als onplezierig worden ervaren. Aan interacties kan op 
drie manieren een negatief karakter toegekend worden. In de eerste plaats 
is het mogelijk dat interacties die als ondersteuning bedoeld zijn, niet als 
zodanig ervaren worden (o.a. Van Tilburg, 1985). Een andere mogelijkheid is 
dat bepaalde interacties die negatief overkomen ook als zodanig bedoeld zijn 
(ruzie maken, negatieve kritiek, met opzet kwetsen). Tenslotte kunnen 
interacties vanuit een ruil-theoretisch perspectief als negatief ervaren 
worden omdat de ontvanger zich verplicht voelt de steun . te compenseren 
(Homans, 1974). Van deze drie typen negatieve ondersteuning wordt het 
tweede, negatieve interacties, doorgaans van groot belang geacht in het 
verklaren van welbevinden (Shinn, Lehmann, & Wong, 1984; Rook, 1985; 
eoyne & DeLongis, 1986; Bruhn & Philips, 1984). 
De door ons onderscheiden dimensie van negatieve interacties bestaat uit 
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Schema 2.3 Typen ondersteunende interacties 

(1) Interacties die als gevolg hebben dat de perceptie omtrent 
ondersteuning versterkt wordt 

(2) Evaluatieve interacties, gericht op het bieden van hulp bij het beoor
delen van de situatie van de betrokkene 

(3) Motivationele interacties, gericht op het versterken van de wil om 
problemen het hoofd te bieden dan wel aan te pakken 

(4) Informatieve interacties, gericht op het bieden van hulp bij het 
beoordelen van het eigen functioneren 

(5) Informatieve steun, 'task-related', dat wil zeggen hulp bij het 
verkrijgen van informatie 

(6) Instrumentele/praktische steun, dat wil zeggen hulp in de vorm van 
geld, goederen of diensten 

(7) 'Social companionship', het 'samen met anderen dingen doen' 

interacties die in ieder geval als negatief ervaren worden, en 
waarschijnlijk ook als zodanig zijn bedoeld 2 

2.2.3 Discrepanties 

In paragraaf 2.2 is aangegeven dat niet alleen van belang is in welke mate 
ondersteunende interacties plaatsvinden, maar ook in hoeverre de interacties 
die plaatsvinden voldoen aan de behoefte die de betrokkene aan dergelijke 
interacties heeft. De definitie van sociale steun die Thoits (1982) hanteert 
is zelfs op deze discrepanties gebaseerd. Niet duidelijk is of discrepanties 
slechts relevant zijn wanneer er sprake is van minder interacties dan waar 
behoefte aan bestaat. Ook teveel interacties kunnen irritatie opwekken, 
bijvoorbeeld omdat men zich betutteld voelt, en zo een oordeel over de 
ondersteuning van het netwerk beïnvloeden. 
Van de onderscheiden typen interacties achten wij het niet zinvol te 
spreken van discrepanties in negatieve interacties. We kunnen er van 
uitgaan dat aan negatieve interacties in principe geen behoefte bestaat, 
zodat negatieve interacties per definitie tot een discrepantie leiden. Bij de 
overige zeven typen interacties is het wel denkbaar dat er sprake is van 
discrepanties. 



20 

2.2.4 Gepercipieerde ondersteuning 

Bij het voorgaande aspect, 'discrepanties in interacties', is de mate waarin 
de behoefte aan ondersteuning door de geboden interacties gedekt wordt, 
aan de orde gesteld. Het is evenwel mogelijk dat de ondersteuning, hoewel 
uiteindelijk voldoende, toch is tegengevallen, omdat de verwachtingen hoger 
gespannen waren. Ook is het mogelijk dat de betrokkene eerst bij een of 
meer netwerkleden tevergeefs heeft aangeklopt. Daarnaast kunnen niet 
nagekomen afspraken, ook al leiden ze niet direct tot discrepanties ten 
opzichte van de behoefte, toch de perceptie van de betrokkene beïnvloeden. 
Ten slotte is het mogelijk dat de mate waarin ondersteunende interacties 
geboden worden, een zelfstandige invloed heeft op de perceptie, ook al zou 
er sprake zijn van een tekort aan ondersteuning. Dat de betrokkene zich in 
zo'n situatie gesteund kan voelen, kan gebaseerd zijn op de wetenschap dat 
het netwerk zich in ieder geval optimaal inzet. 
Al deze factoren dragen bij in de mate waarin de betrokkene zich op een 
bepaald moment gesteund voelt. Tegelijk vormt de perceptie de basis op 
grond waarvan, al dan niet expliciet, verwachtingen gevormd worden ten 
aanzien van de ondersteuning in de (nabije) toekomst. 

Bovengenoemde aspecten komen aan de orde in het begrip 'gepercipieerde 
ondersteuning' dat in paragraaf 2.1 werd gerelateerd aan de definitie van 
sociale steun van Cobb: 

"( ... ) information leading the subject to believe that (1) he is cared for 
and loved, (2) is esteemed and valued, and (3) belongs to a network of 
communication and mutual obligation" (Cobb, 1976; p.300). 

Centraal staat de mate waarin de betrokkene zich gesteund weet/voelt. De 
informatie, op grond waarvan zij/hij deze gevoelens ervaart, kan bestaan uit 
elk van de in het proces voorafgaande aspecten. Daarbij speelt in de eerste 
plaats de beoordeling een rol die iemand maakt over de ontvangen steun ten 
opzichte van de verwachte, respectievelijk benodigde steun (vg!. de 
defmities van Van Tilburg (1985), respectievelijk Thoits (1982)). 

De typen gepercipieerde ondersteuning die wij onderscheiden zijn gebaseerd 
op de defmitie van Cobb (1976). Het eerste door Co bb genoemde type, is 
daarbij in drie delen gesplitst: de perceptie dat men (la) genegenheid 
toont, (lb) geborgenheid en een klankbord biedt, en (Ic) je nodig heeft. In 
deze onderverdeling komen de uiteenlopende omstandigheden tot uitdrukking 
waarin de perceptie 'dat men om je geeft' zich ontwikkelt. Schema 2.4 geeft 
een overzicht van de onderscheiden typen gepercipieerde ondersteuning. 
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Schema 2.4 Typen gepercipieerde ondersteuning 

(1) De perceptie dat men om je geeft 
(la) dat men genegenheid toont 
(lb) dat men geborgenheid en een klankbord biedt 
(Ic) dat men je nodig heeft 

(2) De perceptie dat je gewaardeerd wordt 
(3) De perceptie dat je ergens bij hoort 
(4) De perceptie dat je op anderen kunt rekenen 

2.3 Sociale steun als proces 

In deze laatste paragraaf komen twee zaken aan de orde. In de eerste 
plaats gaan we in op factoren die buiten de betrokken persoon om van 
invloed kunnen zijn op aspecten van sociale steun. Daarnaast geven we aan 
waarom sociale steun opgevat kan worden als een terugkoppelingsproces. 

Van de vier aspecten in schema 2.1, zoals uitgewerkt in de vorige 
paragrafen, kunnen de twee eerstgenoemde, de samenstelling en structuur 
van het sociaal netwerk, alsmede de omvang en aard van de ondersteunende 
interacties, worden opgevat als aspecten waarop niet alleen de betrokkene, 
maar ook de leden van het netwerk direct invloed kunnen uitoefenen. Zo 
kan de samenstelling van het netwerk veranderen op grond van verhuizing 
van de betrokkene of van netwerkleden, door overlijden, door geboorte of 
huwelijk van bloedverwanten. Maar ook door ingrijpen van de betrokkene 
zelf. De relatie met een vriend kan op grond van teleurstellingen, zijn 
affectieve waarde verliezen. Omdat de betrokkene (in ieder geval 
gedeeltelijk) bepaalt met wie er wel/geen interacties onderhouden worden, 
kan door een vermindering van de contactfrequentie zo'n voormalige vriend 
vervolgens ook uit het 'exchange-netwerk' verdwijnen. 
De mate van ondersteunende interacties is eveneens afhankelijk van zowel 
(de perceptie van) de betrokkene, als van factoren die niet onder het begrip 
sociale steun vallen. Tot de laatstgenoemde categorie factoren, die we 
aanduiden als 'exogene factoren', kan het plaatsvinden van bepaalde 
gebeurtenissen of moeilijkheden gerekend worden, waardoor de behoefte aan 
interacties toeneemt. Anderzijds biedt juist de eerder genoemde keuze
vrijheid in het doen toe- of afnemen van de contactfrequentie, de 
betrokkene de gelegenheid om de mate te beïnvloeden waarin zich onder
steunende interacties voordoen. 
Omdat de invloed van de betrokkene op (kenmerken van) het netwerk en op 
interacties, gebaseerd is op haarJzijn perceptie, krijgt het ondersteunings-
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proces het karakter van een terugkoppelingsproces. Ook Yaux wijst op dit 
verschijnsel: "( ... ) appraisals may lead in turn to efforts to renew network 
resources." (Yaux, 1988; p.30). 
Schema 2.5 is ten opzichte van schema 2.1 uitgebreid door zowel het 
terugkoppelingsproces als de exogene factoren expliciet er in op te nemen. 
Schema 2.5 dient als conceptueel model dat in de onderhavige studie wordt 
gehanteerd en van waaruit de operationalisering van de concepten wordt 
opgebouwd. 

Schema 2.5 Sociale steun als proces 
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Behoefte 
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Sociaal netwerk: 
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