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4 UITWERKING VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk worden de tweede en derde centrale vraagstelling van dit 
onderzoek verder uitgewerkt. De tweede vraagstelling luidde: "Hoe 
betrouwbaar en valide zijn de meetinstrumenten voor elk van de aspecten 
van sociale steun?". In paragraaf 4.1 staat de bepaling van de 
betrouwbaarheid centraal van de instrumenten die het sociaal netwerk, 
ondersteunende interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning 
meten. Paragraaf 4.2 behandelt de wijze waarop de validiteit van deze 
instrumenten bepaald wordt. Vragenlijsten die in dit onderzoek gebruikt zijn 
ten behoeve van de validiteitsanalyses worden in paragraaf 4.3 nader 
toegelicht. 
In paragraaf 4.4 wordt de aandacht gericht op de derde vraagstelling van de 
onderhavige studie, te weten: "Bestaan er relaties tussen kenmerken van het 
sociaal netwerk enerzijds en de overige aspecten in het proces van 
ondersteuning anderzijdsJ". Daarbij zal vooral nagegaan worden welke 
kenmerken van netwerken of van afzonderlijke netwerkleden in relatie tot 
de overige aspecten van sociale steun relevant geacht worden. 

4.1 Betrouwbaarheid sociale steun instrumenten 

De bepaling van de betrouwbaarheid vindt plaats voor alle in hoofdstuk 3 
genoemde instrumenten die een aspect van sociale steun meten. Schema 4.1 
geeft een overzicht van deze instrumenten met een verwijzing naar de 
paragraaf waar de betrouwbaarheid van dat instrument besproken wordt. 

4.1.1 Betrouwbaarheid sociaal netwerk 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat we beogen die netwerkleden in kaart te 
brengen die 'voor de mate van ondersteuning het meest relevant' zijn. We 
zullen nu eerst ingaan op de vraag of de door ons gebruikte instrumenten 
om deze netwerkleden te registreren betrouwbaar te noemen zijn, en gaan 
(nog) niet in op de vraag of de aldus getraceerde netwerkleden ook 
inderdaad de bedoelde zijn. 

Alvorens we de vraag kunnen stellen hoe de betrouwbaarheid bepaald kan 
worden van de instrumenten waarmee het netwerk wordt afgebakend, staan 
we opnieuw stil bij de functie van de netwerkafbakening. Wanneer de 
bedoeling van netwerkaibakening is om informatie te krijgen over de mate 
van sociale integratie op een 'geaggregeerd niveau', dan zal de 
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Schema 4.1 Overzicht instrumenten en verwijzing naar paragraaf waar 
de betrouwbaarheid wordt besproken 

Sociaal netwerk 
Atbakening 

Exchange-methode 
Rolrelatie-methode . 
Affectieve methode. 

Netwerk(lid)kenmerken . 

Mate van ondersteunende interacties 
Globaal 

Items 
Vignetten . . 

Per netwerklid . 

Discrepanties in ondersteunende interacties 
Globaal 

4.1.1 
4.1.1 
4.1.1 
4.1.1 

4.1.2 
4.1.2 
4.1.2 

Items . .. . . ... .. 4.1.2 

Gepercipieerde ondersteuning 
Globaal 

Items .... 
Vignetten . . 

Per netwerklid . 

4.1.2 
4.1.2 
4.1.2 

betrouwbaarheidsbepaling op een andere wijze plaatsvinden dan wanneer 
informatie omtrent afzonderlijke netwerkleden van belang is. Immers, zijn 
we slechts geïnteresseerd in het bepalen van de omvang van het sociaal 
netwerk, dan kan bij de betrouwbaarheidsbepaling volstaan worden met het 
uitvoeren van een hertest, om vervolgens na te gaan in hoeverre de omvang 
van het netwerk bij beide metingen hetzelfde is. Dus ongeacht of de 
samenstelling van het netwerk bij beide metingen hetzelfde is. 

Onderzoek waarbij het sociaal netwerk wordt afgebakend, kenmerkt zich 
doorgaans niet door uitvoerige beschrijvingen van de petrouwbaarheid van 
het gebruikte instrument. Worden wel betrouwbaarheidscijfers gegeven, dan 
hebben deze vrijwel altijd betrekking op genoemde geaggregeerde 
kenmerken, zoals de omvang van het netwerk (McFarlane, Neale, Norman, 
Roy, & Streiner, 1981; Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983; Barrera, 
1981; Vaux, 1982). De test-hertest correlaties voor de omvang van het 
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netwerk zijn meestal hoog tot zeer hoog. 
Omdat wij echter ook de mate van ondersteuning willen relateren aan 
kenmerken van relaties met specifieke netwerkleden, is het van belang te 
weten in hoeverre de gebruikte instrumenten om het netwerk af te bakenen 
ook betrouwbaar te noemen zijn in het identificeren van de afzonderlijke 
netwerkleden 7. Om deze betrouwbaarheid te bepalen hebben wij de 
instrumenten om het netwerk af te bakenen bij een hertest opnieuw 
afgenomen. We zijn daardoor in staat te bepalen in welke mate 
netwerkleden, die bij de eerste meting genoemd zijn, bij de hert est opnieuw 
worden genoemd. 
Tijdens deze hertest, die bij een deel van de respondenten is afgenomen, is 
een groot deel van de ondersteunings-instrumenten opnieuw voorgelegd. 
Gekozen is voor een periode van vier weken tussen de eerste meting en de 
hertest. Onze indruk is dat deze periode in het algemeen voldoende lang is 
om herinneringseffecten te minimaliseren, terwijl anderzijds de kans dat 
zich in iemands situatie werkelijke veranderingen hebben voorgedaan die 
zich in de (veranderde) score weerspiegelen, beperkt blijft. 

Ten slotte kunnen we onderzoeken hoe betrouwbaar de informatie is die de 
respondent geeft betreffende de kenmerken van netwerkleden en van hun 
relatie met de respondent. We bedoelen dan niet de ondersteunende aspecten 
in een relatie; die komen later aan de orde. Het gaat nu om sociaal
demografische kenmerken van zowel het netwerklid als de relatie tussen het 
netwerklid en de respondent. Voorbeelden zijn de leeftijd en burgerlijke 
staat van het netwerklid, de contactfrequentie of de duur van de relatie. Er 
is een relevant onderscheid te maken tussen kenmerken van het netwerklid 
en kenmerken van de relatie tussen het netwerk lid en de respondent. 
Kenmerken van het netwerklid zelf zouden betrouwbaarder bij de betrokken 
persoon zelf gemeten kunnen worden. De kosten die dat met zich meebrengt 
wegen niet op tegen de verwachte voordelen in termen van extra 
betrouwbaarheid. Althans zeker niet bij kenmerken als geslacht, leeftijd en 
burgerlijke staat. Bij de variabelen 'opleiding' en 'dagelijkse bezigheden' van 
het netwerklid zullen de resultaten, afhankelijk van het type netwerklid, 
vermoedelijk wel een stuk betrouwbaarder kunnen zijn wanneer ze bij het 
netwerklid zelf gemeten zouden worden. De vraag is echter of de door de 
respondent verstrekte gegevens onder een minimum betrouwbaarheidsniveau 
liggen. 
Voor de relatiekenmerken geldt dat de antwoorden van een netwerklid 
mogelijk wel anders zijn dan die van de respondent, maar niet per sé beter. 
Dezelfde relatie wordt immers beoordeeld. Ook hier geldt weer dat de 
kosten om bij netwerkleden naar relatiekenmerken te vragen te hoog zouden 
worden, gelet op de eventuele baten. Wel is het mogelijk de respondent in 
een hertest nogmaals enkele kenmerken te vragen. We hebben dit, gelet op 
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het relatief marginale belang van de resultaten, slechts gedaan voor drie 
relatiekenmerken, te weten de contactfrequentie, de duur van de contacten, 
en tenslotte de mate waarin de respondent de contacten doorgaans 
waardeert. Overigens lopen we met het noemen van deze kenmerken 
enigszins vooruit op de keuze van netwerkkenmerken die in dit onderzoek 
gemeten worden, hetgeen in paragraaf 4.4 behandeld wordt. 

4.1.2 Betrouwbaarheid overige aspecten van sociale steun 

De informatie die een vragenlijst oplevert wordt betrouwbaar genoemd 
wanneer de toevallige fouten in de antwoorden relatief gering in omvang 
zijn. Met andere woorden, wanneer de score die aan iemand toegekend kan 
worden op grond van haar/zijn antwoorden door toevalsfouten niet te veel 
afwijkt van iemands werkelijke, maar onbekende, score op de vragen. Wij 
gebruiken bij de self-report lijsten die een aspect van sociale steun meten 
twee technieken om de betrouwbaarheid te bepalen. 
De eerste techniek maakt gebruik van het feit dat elk van de aspecten van 
ondersteuning gemeten wordt met behulp van schalen, bestaande uit 
verschillende items. De onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke items 
geeft een indicatie van de betrouwbaarheid waarmee een bepaald begrip 
gemeten wordt. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met de coëfficiënt 
Rho. Deze coëfficiënt wordt berekend bij het uitvoeren van een Mokken
schaalanalyse en geeft een betere schatting van de betrouwbaarheid dan 
Cronbach's alpha (Molenaar & Sijtsma, 1984). Als ondergrens voor Rho 
wordt doorgaans .70 genomen. 
In de tweede plaats wordt de overeenstemming bepaald tussen de scores van 
de eerste meting en die van een hertest. Deze overeenstemming bepalen we 
zowel per afzonderlijk item, als per schaal. Hoewel we gebruik maken van 
schalen geeft de test-hertest correlatie per item informatie over een 
mogelijk slecht item. 
Het risico van herinneringseffecten zal voor instrumenten die verschillende 
aspecten van sociale steun meten niet even groot zijn. Verwacht mag 
worden dat bij vragen naar concrete interacties de kans op herinnering van 
het eerder gegeven antwoord iets groter zal zijn dan bij wat meer 
algemene vragen. Evenmin zal de kans op werkelijke veranderingen voor elk 
instrument even groot zijn. Verwacht mag worden dat de mate van 
ondersteunende interacties iets meer onderhevig . is aan werkelijke 
veranderingen dan de mate van gepercipieerde ondersteuning. Ook is de 
kans op werkelijke veranderingen tussen de eerste meting en de hertest niet 
voor iedere respondent even groot. Gelet op de typen respondenten die 
geselecteerd zijn, waaronder mensen die kort voor de eerste meting zijn 
verhuisd, is het niet onwaarschijnlijk dat zich in de periode van vier weken 
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tussen de eerste meting en de hertest bij sommige respondenten toch 
werkelijke veranderingen hebben voorgedaan. Het is derhalve aannemelijk 
dat de gevonden test-hertest correlaties een onderschatting van de 
betrouwbaarheid geven. 

4.2 Validiteit sociale steun instrumenten 

In deze paragraaf wordt een aantal mogelijkheden besproken om de 
validiteit van een instrument in het algemeen te bepalen. Daarbij wordt 
telkens aangegeven op welke wijze de validiteit kan worden vastgesteld van 
de instrumenten die aspecten van sociale steun meten. 

Een instrument wordt valide genoemd wanneer het datgene meet wat het 
geacht wordt te meten. Doorgaans worden drie hoofd typen validiteit 
onderscheiden, te weten 'criterium-gerelateerde validiteit', 'inhouds
validiteit', en 'begripsvaliditeit' (De Groot, 1961; Nunnally, 1978; Ghiselli, 
Campbell & Zedeck, 1981). 
De criterium-gerelateerde validiteit staat centraal wanneer het de bedoeling 
is dat de score op een instrument de score op een andere variabele, het 
criterium, dient te voorspellen. Atbankelijk van het moment waarop het 
criterium betrekking heeft ten opzichte van het moment waarop het instru
ment wordt afgenomen, wordt gesproken van predictieve, concurrerende of 
postdictieve validiteit. Kenmerkend is dat het criterium de relevante 
variabele is en dat het ontworpen instrument slechts gebruikt wordt omdat 
direct meten van het criterium problematisch is (teveel geld of tijd kost of 
zelfs helemaal niet mogelijk is). In dit onderzoek is het te meten begrip, 
sociale steun, echter zelf het criterium. Derhalve wordt aan deze vorm van 
validiteit verder geen aandacht geschonken. Bij de twee overige vormen, 
inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit, staan we langer stil. 

Nunnally noemt twee voorwaarden waar een instrument aan moet voldoen 
om de inhoudsvaliditeit als voldoende te beschouwen: "( ... ) (1) a 
representative collection of items and (2) 'sensible' methods of test 
eonstruction" (Nunnally, 1978; p.92) . 
Om te kunnen spreken van een 'representatieve collectie van items' dienen 
de afzonderlijke onderdelen van een instrument (de items) allen te behoren 
tot het domein dat door het te meten begrip gedekt wordt. Daarnaast 
dienen de 'geselecteerde' items een goede weerspiegeling te vormen van de 
items die tot dat domein behoren. Het is moeilijk vast te stellen of de 
geselecteerde items een goede weerspiegeling vormen. Deze items dienen 
vergeleken te worden met een of ander domein waarvan de grenzen niet 
precies bekend zijn. De beste indicatoren voor de vraag of de items eeil 
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goede weerspiegeling vormen van het betreffende domein zijn: een 
beschrijving van de procedure die gevolgd is bij de selectie van items, en 
(mede gebaseerd op deze beschrijving) een oordeel van deskundigen omtrent 
de selectie van de items, hetgeen als 'face-validity' wordt aangeduid 
(Nunnally, 1978). Een beschrijving van de selectie van de items is reeds 
gegeven in de paragrafen 3.3 en 3.4. 
De voorwaarde, dat alle items dienen te behoren tot het bedoelde domein, 
kan vervolgens vastgesteld worden door te kijken naar de onderlinge 
samenhang tussen de afzonderlijke items. Wanneer de itemset als geheel de 
indruk geeft het bedoelde begrip te meten, mogen we aannemen dat items 
die weinig samenhang met de overige items vertonen, ook weinig van het 
bedoelde begrip meten, en daarom beter verwijderd kunnen worden. 
Dat er tenslotte zoveel mogelijk van "sensible methods of test construction" 
is uitgegaan, wordt aan de beoordeling van de lezer overgelaten. 

Wanneer getracht wordt met een instrument een niet direct waarneembaar 
theoretisch begrip te meten, is het van belang aanwijzingen te verkrijgen 
over de begrips- of constructvaliditeit, oftewel over de mate waarin het 
gebruikte instrument dit begrip ook werkelijk meet. Omdat het theoretisch 
begrip niet empirisch waarneembaar is, zullen er indirecte aanwijzingen 
verzameld moeten worden die de veronderstelling ondersteunen dat het 
ontwikkelde instrument het bedoelde begrip meet. 
Deze aanwijzingen worden doorgaans onderverdeeld in een aantal typen, 
naar gelang het onderdeel van de begripsvaliditeit waar zij betrekking op 
hebben. 

(1) In de eerste plaats dienen de items in een instrument die onderlinge 
samenhang te vertonen, welke volgens de definitie verondersteld wordt. Dat 
wil zeggen dat in die gevallen waarin volgens de definitie sprake is van één 
factor, alle items onderling positief moeten correleren. Is er volgens de 
definitie echter sprake van verschillende 'deelbegrippen', dan dienen paren 
items die hetzelfde deelbegrip meten onderling hoger te correleren dan 
paren items die ieder een ander deelbegrip meten (Ghiselli, Campbell & 
Zedeck, 1981). 
Voor de instrumenten die sociale steun meten betekent dit het volgende. 
De instrumenten die elk van de deelbegrippen van sociale steun, te weten 
interacties, discrepanties en perceptie meten, worden geacht te bestaan uit 
onderling samenhangende, maar toch onderscheidbare typen ondersteuning. 
We gaan na of er in het empirisch materiaal sprake is van de 
veronderstelde samenhang tussen alle items per instrument, en of daarnaast 
afzonderlijke typen ondersteuning kunnen worden onderscheiden. 
Ook gaan we na in hoeverre de bij alle respondenten samen onderscheiden 
dimensies zich bij verschillende subgroepen van respondenten manifesteren. 
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(2a) Nauw gerelateerd aan de eerstgenoemde wijze van validiteitsbepaling is 
de bepaling van de convergerende en divergerende validiteit, ofwel de mate 
waarin het te beoordelen instrument samenhangt met andere instrumenten 
die geacht worden hetzelfde begrip te meten, respectievelijk JUIst niet 
samenhangt met instrumenten die geacht worden iets anders te meten 
(Campbell & Fiske, 1959). 
Naar het onderhavige onderzoek vertaald luidt de vraag: "Zijn de onderlinge 
correlaties tussen de verschillende instrumenten die ondersteunende 
interacties meten (genoemd in paragraaf 3.3.1), en de correlaties tussen de 
verschillende instrumenten die gepercipieerde ondersteuning meten (genoemd 
in paragraaf 3.4), hoger dan de correlaties tussen ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning, gemeten volgens hetzelfde type 
instrument?" s. 

(2b) Een geheel ander aanknopingspunt ter bepaling van de convergerende 
validiteit biedt het vergelijken van de antwoorden die de respondent zelf 
geeft met het oordeel van mensen uit het sociaal netwerk die nauw bij de 
respondent betrokken zijn. Shulman (1976) heeft het oordeel van de 
betrokkene en een nauw verbonden relatie omtrent de sociale klasse van de 
betrokkene met elkaar vergeleken en beschouwt de overeenkomst in beide 
oordelen als een indicatie voor de mate van validiteit van de gegevens. 
Wanneer we het oordeel van anderen aan dat van de respondent willen 
relateren is het van belang te weten in hoeverre het oordeel van die ander 
gebaseerd is op dezelfde informatie als de respondent heeft. We achten het 
noodzakelijk onderscheid te maken tussen ondersteunende interacties, die 
ook voor derden in meer of mindere mate waarneembaar zijn, en 
gepercipieerde ondersteuning, waarbij derden afhankelijk zijn van de 
informatie die de betrokkene hen daaromtrent geeft. Wat ondersteunende 
interacties betreft gaan we ervan uit dat iemand die voortdurend op de 
hoogte is van het doen en laten van de respondent een goed overzicht 
heeft van de mate waarin deze door middel van interacties ondersteund 
wordt. Daarnaast zal een netwerklid de mate van ondersteunende interacties 
beter kunnen inschatten naarmate een groter deel van deze interacties van 
haar/hem zelf afkomstig is. Om de gepercipieerde ondersteuning van de 
respondent te kunnen inschatten zijn netwerkleden afhankelijk van 
informatie die de respondent hen daarover verstrekt. Ook kunnen zij op 
grond van een indruk van de interacties zelf een schatting van de 
gepercipieerde ondersteuning bij de respondent maken. 
Op grond van deze overwegingen maken wij een onderscheid tussen twee 
typen netwerkleden, namelijk (bij de respondent) inwonende partners en 
niet-inwonende overige netwerkleden. Wij verwachten dat er sprake zal zijn 
van een duidelijke correlatie tussen de score op de ondersteunende 
interacties die de respondent zichzelf geeft met de score die de partncr 
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geeft. Daarnaast verwachten wij dat de correlatie tussen de respondentscore 
en de score van netwerkleden die minder nauw bij het dagelijkse gebeuren 
van de respondent betrokken zijn, minder groot zal zijn dan de correlatie 
tussen de respondentscore en de partnerscore. Tenslotte verwachten we dat 
bij eenzelfde netwerklid de correlatie met de interactiescore van de 
respondent hoger uitvalt dan met de pe:rceptiescore, vanwege het eerder 
genoemde feit dat de perceptie van de respondent voor een netwerklid 
minder duidelijk zal zijn dan de interacties. 

(3a) Wanneer reeds een instrument beschikbaar is, waarvan bekend is dat 
het voldoende valide hetzelfde begrip meet, is de congruente validiteit, dat 
wil zeggen de mate waarin het nieuw ontwikkelde en het 'oude' instrument 
met elkaar correleren, een goede indicatie voor de begripsvaliditeit van het 
nieuwe instrument (De Groot, 1961). 
We beschikken echter niet over een instrument waarvan bekend is dat het 
(een aspect van) sociale steun valide meet. Wel hebben we een instrument 
gebruikt dat de mate van ondersteuning meet door middel van een 
interview, gevolgd door een toekenning van scores door de interview(st)er. 
Dit instrument, het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI), wordt in 
paragraaf 4.3 verder beschreven. We onderzoeken de samenhang tussen 
enerzijds de sociale steun instrumenten, die allen gebaseerd zijn op het 
'self-report' principe, dat wil zeggen dat de score op een item door de 
respondent bepaald wordt, en anderzijds de GSSI. De reden dat we aan 
laatstgenoemde instrument a priori een grotere mate van validiteit 
toekennen dan aan de self-report instrumenten, is gelegen in het feit dat 
het als interviewinstrument de gelegenheid aan de interview(st)er biedt om 
tijdens de afname (1) de respondent te corrigeren wanneer zij/hij dreigt de 
vragen (en daarmee het bedoelde begrip) anders dan bedoeld op te vatten, 
en (2) de vragen zoveel mogelijk te laten aansluiten op de belevingswereld 
van de respondent. 
Omdat de GSSI de ondersteunende aspecten in de relatie met specifieke 
netwerkleden inventariseert, heeft een relatie met de self-report 
instrumenten vooral betekenis wanneer we over (self-report) informatie 
beschikken die betrekking heeft op dezelfde netwerkleden, en tegelijk 
bestaat uit vragen die ook voorkomen in de globale meetinstrumenten. We 
gebruiken daarom de GSSI ter validering van de netwerklidspecifieke 
instrumenten. 

(3b) Zoals eerder is aangegeven zijn alle respondenten twee keer benaderd, 
met een tussenliggende periode van een jaar. De globale instrumenten zullen 
gerelateerd worden aan twee vragen die bij de tweede meting (T2) gesteld 
zijn en die direct vragen naar de mate waarin de tussen de eerste (Tl) en 
tweede (T2) meting ervaren ondersteuning overeenkomt met de 
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verwachtingen over, respectievelijk behoefte aan, ondersteuning bij de 
respondent. Omdat in deze twee vragen het begrip 'steun' expliciet genoemd 
wordt, beschouwen we een substantiële correlatie tussen de ondersteunings
schalen en deze twee vragen als indicatie voor de congruente validiteit van 
eerstgenoemde instrumenten. 
Bij de tweede meting is ook gevraagd naar namen van netwerkleden die het 
afgelopen jaar (dus tussen beide meetmomenten) zijn meegevallen dan wel 
tegengevalJen. Wanneer netwerkleden bij een van deze vragen genoemd 
worden gaan wij ervan uit dat dit meevallen respectievelijk tegenvallen 
eveneens tot uitdrukking moet komen in een verandering in de twee 
netwerklidspecifieke ondersteuningsinstrumenten: de lijsten met interactie
en met perceptie-items. 

(4a) De mate waarin de samenhang tussen het te valideren begrip en andere 
begrippen overeenkomt met de verwachtingen (op grond van theoretisch 
veronderstelde relaties tussen die begrippen), biedt eveneens een indicatie 
voor de begripsvaliditeit (De Groot, 1961). Ook Ghiselli, Campbell en Zedeck 
(1981) duiden op deze wijze van het bepalen van de begripsvaliditeit, door 
het te valideren' begrip als afhankelijke variabele op te vatten. Door nu aan 
veranderingen in onafhankelijke variabelen voorspellingen te koppelen over 
het gedrag van de afhankelijke variabele, kan blijken of deze inderdaad het 
bedoelde begrip meet 9. We bespreken nu eerst de wijze waarop aspecten 
van sociale steun met een gerelateerd begrip samenhangen, en kijken 
vervolgens op welke wijze de samenhang tussen de verschillende aspecten 
van sociale steun onderzocht kan worden. 

Een begrip dat samenhangt met sociale steun is eenzaamheid. Eenzaamheid 
wordt door De Jong-Gierveld omschreven als: 

"( ... ) het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis 
aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Eenzaamheid omvat zowel 
een als onplezierig of ontoelaatbaar ervaren tekort aan gerealiseerde 
contacten, als bet feit dat bepaalde relaties een zekere mate van 
intimiteit, zoals gewenst, niet bereiken. Het gaat daarbij om een verschil 
tussen de gerealiseerde contacten met andere mensen en de contacten 
zoals men die voor zichzelf zou wensen. Deze situatie wordt als des te 
ernstiger beleefd naarmate de betrokkene zichzelf minder goed in staat 
acht bepaalde relaties binnen redelijke termijn te realiseren dan wel 
verstoorde relaties te verbeteren." (De Jong-Gierveld, 1984, pAS) . 

Deze omschrijving wordt door Van Tilburg (1988) aangevuld door het 
ontstaan van eenzaamheidsgevoelens ook te laten afhangen van iemands 
standaards ten aanzien van de kwaliteit van relaties. 
Eenzaamheid wordt algemeen beschouwd als een subjectief verschijnsel dat 
onderscheiden kan worden van sociale isolatie, dat een gebrek aan relaties 
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in kwantitatieve zin inhoudt. 
Van Tilburg formuleert een hypothese waarin expliciet een relatie tussen 
eenzaamheid en ondersteuning verondersteld wordt: "De kwaliteit van het 
gerealiseerde netwerk (c.q. de intensiteit van de ondersteuning die binnen 
primaire relaties verkregen wordt) hangt negatief samen met de intensiteit 
van eenzaamheid" (Van Tilburg, 1988; p.24). Deze hypothese wordt door de 
gevonden samenhangen bevestigd (p.155). Wij veronderstellen in het 
algemeen eveneens een ( negatieve) relatie tussen eenzaamheid en sociale 
steun. Wij zijn weliswaar genoodzaakt deze relatie te specificeren voor elk 
aspect dat in het ondersteuningsproces gemeten wordt, doch deze noodzaak 
biedt tevens de mogelijkheid te zoeken naar nuanceringen in de verwachte 
relatie met elk van de aspecten. 
Een voorwaarde voor het gebruik van eenzaamheid als gerelateerd begrip is 
dat dit begrip betrouwbaar en valide gemeten kan worden. Dit is het geval 
met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld (De Jong-Gierveld, 1984; 
De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). Deze eenzaamheidsschaal is een 
gemisintensiteitsschaal, er is sprake van een discrepantie tussen de feitelijk 
gerealiseerde en de benodigde/gewenste kwaliteit van relaties. De 
eenzaamheidsschaal lijkt daarbij wat meer nadruk te leggen op de kwaliteit 
van de relatie met een specifiek netwerklid, doorgaans de partner, en op 
het bestaan van relaties met anderen, terwijl het instrument waarmee wij 
discrepanties meten in de mate waarin ondersteunende interacties 
plaatsvinden, meer betrekking heeft op de inhoud van relaties. Daar waar 
bij ons een discrepantie wordt gesignaleerd kan deze te maken hebben met 
de gebrekkige kwaliteit van een of meer relaties, of met het ontbreken van 
netwerkleden die een bepaald type ondersteuning hadden kunnen bieden. 
Ondanks deze verschillen tussen de discrepantie-schaal en de 
gemisintensiteitsschaal, mogen we een aanzienlijke correlatie tussen beide 
instrumenten verwachten. 
Omdat niet voor iedereen het behoefteniveau aan ondersteunende interacties 
even hoog ligt, maar een duidelijk negatieve samenhang tussen interacties 
en discrepanties wel voor de hand ligt (hoe minder interacties iemand 
ontvangt, des te groter de kans op een discrepantie), verwachten wij 
eveneens een sterke samenhang tussen de mate van ondersteunende 
interacties en de score op de gemisintensiteitsschaal, zij het dat deze 
relatie zwakker zal zijn dan de eerder genoemde tussen het ontbreken van 
discrepanties in ondersteunende interacties en de score op de 
gemisintensiteitsschaal. Tenslotte wat gepercipieerde ondersteuning betreft 
verwachten wij een duidelijk negatieve samenhang met de gemisintensiteits
score, zonder verdere voorspellingen te doen over de sterkte van deze 
samenhang vergeleken met de samenhang tussen de gemisintensiteitsscore en 
de beide andere aspecten van sociale steun, interacties en discrepanties. 
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(4b) In hoofdstuk 2 is aangegeven op welke wijze de verschillende aspecten 
van sociale steun verondersteld worden onderling samen te hangen (schema 
2.5). We kunnen nu elk van de aspecten opvatten als afhankelijke variabele, 
om vervolgens na te gaan in hoeverre veranderingen in onafhankelijke 
factoren samengaan met veranderingen in de afhankelijke variabele, (een 
aspect van) sociale steun l.0. 

In schema 2.5 is aangegeven dat de mate van ondersteunende interacties van 
twee factoren afhangt. In de eerste plaats van de behoefte aan 
ondersteuning die de betrokkene heeft, en daarnaast van de mate waarin 
het sociaal netwerk deze ondersteuning kan en wil bieden. Over de 
bereidwilligheid van het sociaal netwerk hebben we geen informatie 
verzameld. 
We bespreken nu hoe veranderingen in behoefte aan ondersteuning, in 
interacties, in discrepanties, en in perceptie aan elkaar gerelateerd kunnen 
worden. 

Hoewel iemands behoefte aan ondersteuning altijd van persoonlijke factoren 
zal afhangen, kunnen we stellen dat bepaalde omstandigheden leiden tot een 
bepaalde behoefte aan ondersteuning. Dat het mogelijk is voor bepaalde 
omstandigheden een niveau van behoefte aan ondersteuning te bepalen blijkt 
uit de scorelijsten die voor min of meer ingrijpende gebeurtenissen zijn 
ontwikkeld (Holmes & Rahe, 1967). Naast concrete gebeurtenissen kunnen 
ook (langerdurende) moeilijkheden bepalen in welke mate men behoefte 
heeft aan ondersteuning. De vraag is of we zonder meer mogen 
veronderstellen dat een verandering in de behoefte aan ondersteuning ook 
zal leiden tot een verandering in (elk van de aspecten van) ondersteuning. 
Een verandering in ondersteunende interacties kan verklaard worden door 
een verandering in behoefte aan ondersteuning. Zo'n verandering in 
behoefte kan veroorzaakt worden doordat er zich in een bepaalde periode 
minder (negatieve) gebeurtenissen hebben voorgedaan dan in een eerdere 
periode. Omgekeerd hoeft een toename van de behoefte aan ondersteuning 
echter niet vanzelf te leiden tot een toename van interacties. De 
bereidwilligheid / mogelijkheden van het sociaal netwerk kunnen beperkt 
zijn, waardoor de interacties niet toenemen. In dat geval veronderstellen we 
een toename van de discrepanties. De discrepantieschaal vormt immers het 
instrument bij uitstek waar de verkregen interacties aan de behoefte 
gerelateerd worden. Er kan echter ook sprake zijn van gebeurtenissen of 
moeilijkheden waar het sociaal netwerk weinig invloed kan uitoefenen, zodat 
de behoefte aan sociale steun niet hoeft toe te nemen, en dientengevolge de 
interacties en discrepanties evenmin. 
Ten slotte wordt het leggen van een relatie tussen verandering in behoefte 
en verandering in interacties bemoeilijkt doordat bepaalde gebeurtenissen en 
moeilijkheden betrekking kunnen hebben op (de relatie met) leden van het 
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sociaal netwerk. Wanneer de relatie met een netwerklid verstoord raakt kan 
dat beschouwd worden als een toename van moeilijkheden. Als dit 
netwerklid voorheen veel ondersteunende interacties bood, kan deze toename 
van moeilijkheden nu gepaard gaan met een afname van interacties. 
Uiteraard hangt een en ander af van de wijze waarop overige netwerkleden 
reageren. 

De genoemde complicaties bij het relateren van veranderingen in 
omstandigheden aan veranderingen in interacties, discrepanties en perceptie, 
leiden tot de volgende voorzichtige verwachtingen. 
Bij een toename van moeilijkheden en/of gebeurtenissen verwachten we 
ofwel een toename van interacties, ofwel een toename van discrepanties. 
Veranderingen in gepercipieerde ondersteuning zullen vooral afhangen van 
veranderingen in discrepanties, terwijl mogelijk veranderingen in de 
interacties zelf ook een rol spelen. 
De wijze waarop deze verwachtingen worden getoetst wordt in paragraaf 
7.4.6 uitgebreid beschreven. 

(5) Ghiselli, Campbell en Zedeck noemen een 'proces-analyse van de 
beantwoording van de respondent' een van de mogelijkheden die een 
bijdrage aan de validiteitsbepaling kan leveren. Zij verstaan hieronder: 
"( ... ) the detailed questioning of subjects as to why they responded a 
certain way to a test item or the questioning of raters as to how and why 
they actually chose a particular rating for an individual. The subjects, or 
raters, should be using a process reasonably close to that which the 
researcher had in mind when he or she developed the instrument. Such 
process data is often an eye-opener" (Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981; p. 
287). 

Gebruik makend van een door Belson (1986) uitgebreid beschreven 
procedure, hebben wij een instrument ontworpen, de Vraag Onderzoek 
Procedure (VOP), waarmee voor afzonderlijke items uit 'sociale steun 
instrumenten' vastgesteld kan worden wat de respondent onder de vraag 
verstaan heeft (Van Busschbach, 1990). Aan het eind van het interview 
wordt de respondent een aantal eerder gestelde vragen opnieuw voorgelegd. 
Door middel van deels open, deels half-gestructureerde vragen wordt de 
respondent gestimuleerd te vertellen hoe zijlhij tot een antwoord is 
gekomen. Met de VOP is het mogelijk op drie aspecten na te gaan of het 
door de respondent gegeven antwoord overeenkomt met .de bedoeling van de 
onderzoeker. In de eerste plaats wordt nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording van een vraag hetzelfde begrip voor ogen had als de 
onderzoeker. Daarnaast wordt nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording van vragen naar ondersteuning de door de onderzoeker 
bedoelde netwerkleden in gedachten had, alsmede de door de onderzoeker 
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bedoelde tijdsperiode waarbinnen de interacties dienden plaats te vinden . 
Vanwege het arbeidsintensieve karakter van deze procedure is besloten 
slechts een klein deel van de ondersteuningsvragen op deze wijze te 
onderzoeken. Bij het maken van een selectie is op twee dingen gelet: in de 
eerste plaats zijn vooral vragen geselecteerd waarvan de indruk bestond 
(o.a. gelet op ervaringen van interview(st) ers) dat ze moeilijkheden 
opleverden. Daarnaast is gelet op een evenredige verdeling over de 
verschillende instrumenten. 

(6) Tenslotte wordt erop gewezen dat door verschillende auteurs de eerder 
genoemde inhoudsvaliditeit wordt beschouwd als een van de aspecten van de 
begripsvaliditeit (Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981; Nunnaly, 1978; De 
Groot, 1961). 

Na deze opsomming van valideringsmogelijkheden besluiten we deze 
paragraaf met het geven van een overzicht waarin nogmaals de 
valideringsanalyses genoemd worden, gerelateerd aan de te valideren 
instrumenten (schema 4.2). Opgemerkt dient te worden dat de bepaling van 
de constructvaliditeit niet plaatsgevonden heeft voor het eerste aspect van 
het sociale steun proces, te weten het sociaal netwerk. De oorzaak hiervan 
is gelegen in het feit dat bij aanvang van het onderzoek het sociaal 
netwerk nog niet als een van de aspecten van sociale steun werd 
beschouwd. Voor wat betreft het sociaal netwerk volstaan wij met het 
vaststellen van de inhoudsvaliditeit. 

4.3 Instrumenten t.b .V. de validering 

In deze paragraaf geven we een overzicht van instrumenten die gebruikt 
zijn ten behoeve van de validiteitsbepalingen, zoals deze in schema 4.2 zijn 
samengevat. Bij de analyses van typen 1, 2a en 2b is uitsluitend gebruik 
gemaakt van de instrumenten zelf. 

Directe vragen over de verkregen/ervaren steun 
Bij de tweede meting zijn twee algemene vragen gesteld over de 
ondersteuning die in het tussenliggende jaar werd ervaren. Deze vragen 
luiden: "Kreeg u van uw omgeving al met al meer of minder steun dan u 
verwacht bad?", en "Vindt u dat u over het geheel genomen voldoende of 
juist onvoldoende hulp/steun t.a.v. X gehad heeft?" (X is het belangrijkste 
probleem van het afgelopen jaar). 
Daarnaast is gevraagd of er mensen zijn geweest die de respondent, ten 
aanzien van het belangrijkste probleem maar ook in het algemeen, het 
afgelopen jaar zijn meegevallen of juist tegengevallen. 
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Schema 4.2 Overzicht instrumenten en bepaling validiteit 

1* 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 

Ondersteunende interacties 
Globaal 

Items 
Vignetten 

Per netwerklid 

Discrepanties 
Globaal 

Items 

Gepercipieerde ondersteuning 
Globaal 

Items 
Vignetten 

Per netwerklid 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x x 

x x 

x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 
x 

x 

x 
x 

*1 samenhang tussen items en onderscheidbaarheid typen ondersteuning, 
ook binnen specifieke subgroepen respondenten 

2a : divergerende en convergerende validiteit 
2b: overeenkomst met oordeel anderen 
3a: relatie met GSSI 
3b: relatie met 'directe' vragen over de verkregen/ervaren steun 
4a : relatie met eenzaamheid 
4b: verklaren van veranderingen in ondersteuning 
5 : procesanalyse van de wijze waarop de antwoorden tot stand komen 

Het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI) 11 

Vrijwel alle ontwikkelde instrumenten voor het meten van sociale steun zijn 
zelfbeoordelings-vragenlijsten en behoren daarmee tot wat Brown en Harris 
(1978, 1986) het 'respondent-based' type onderzoeksinstrument hebben 
genoemd. Bij dit type meting is het de respondent die bepaalt in welke mate 
er sprake was van het bedoelde gedrag, bijvoorbeeid in vertrouwen nemen, 
waardering tonen. Wat de respondent nu precies> onder 'in vertrouwen 
nemen' en 'waardering' verstaat en op grond van welke frequenties zijlhij 
kiest uit antwoordcategorieën als 'nooit', 'soms', of 'vaak' blijft 
onduidelijk. Anders gezegd: het antwoordproces onttrekt zich aan de 
waarneming van de onderzoeker. En hierin zit dan ook het belangrijkste 
verschil met de zogenaamde 'investigator-based' meetprocedure (Rutter & 
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Brown, 1966; O'Connor & Brown, 1984; Brown & Harris, 1986). Kenmerkend 
voor deze onderzoeker-georiënteerde benadering zijn de volgende twee 
zaken. (1) De onderzoeker bepaalt wat er precies met een bepaald begrip, 
bijvoorbeeld 'in vertrouwen nemen', 'waardering tonen', wordt bedoeld en 
wat de antwoordcategorieën in termen van frequentie, intensiteit en duur 
betekenen. (2) De onderzoeker gaat in een semi-gestructureerd gesprek (of 
nog beter maar doorgaans niet mogelijk, met behulp van observatie) na in 
welke mate het gedrag heeft plaatsgevonden dat volgens a priori opgestelde 
criteria onder het bewuste begrip valt. Voor zover ons bekend is deze 
benadering op het gebied van sociale steun alleen nog maar toegepast door 
Brown en zijn medewerkers. De belangrijkste voordelen van de onderzoeker
georiënteerde benadering lijken te zijn: het expliciete karakter van het 
meetproces, de duidelijkheid over wat men precies meet, en het feit dat 
allerlei factoren beter onder controle kunnen worden gehouden, zoals 
antwoordstijlen, persoonlijkheid, copingvaardigheden, bijzondere omstandig
heden die bij zelfbeoordelingsvragenlijsten naar sociale steun het antwoord 
mede bepalen. Dit komt de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit ten 
goede. De procedure is echter zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. 

Het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI) is deels gebaseerd op de 
secties 'confiding' en 'active emotional support' uit de Self-Evaluation and 
Social Support schedule (SESS) (O'Connor & Brown, 1984; Brown, Andrews, 
Harris, Adler, & Bridge, 1986). De SESS werd ontwikkeld ten behoeve van 
onderzoek naar de voorspellende waarde van zelfwaardering en sociale steun 
voor het ontstaan van depressie na het optreden van een ingrijpende 
gebeurtenis. De GSSI bouwt voort op alleen het sociale steun gedeelte van 
de SESS. Daarnaast werden, gecreëerd volgens de werkwijze van Brown, 
secties toegevoegd die betrekking hadden op 'instrumentele ondersteuning' 
en 'social companionship'. 
De GSSI is een semi-gestructureerd interview. Het bestaat uit een 
vragenschema, een handleiding en een scoringsformulier. De GSSI dient om 
de relatie met een of meer belangrijke netwerkleden te karakteriseren in 
termen van vijf dimensies van sociale steun: (1) 'In vertrouwen nemen', (2) 
'Actieve emotionele steun' (van het netwerklid), (3) 'Kwaliteit van de 
interactie' tussen de respondent en het netwerklid, (4) 'Instrumentele 
ondersteuning', en (5) 'Social companionship'. Bij 'in vertrouwen nemen' 
gaat het om de mate waarin de respondent het netwerklid daadwerkelijk in 
vertrouwen heeft genomen, dat wil zeggen, vertelt heeft over persoonlijke 
gevoelens en emotioneel geladen onderwerpen. Moeilijkheden en belangrijke 
gebeurtenissen staan hierbij centraal. Bij actieve emotionele steun gaat het 
om de mate waarin het netwerklid de respondent heeft gesteund in de vorm 
van woorden en/of daden van medeleven, geruststelling, advies, waardering, 
aanmoediging, zowel in reactie op in vertrouwen nemen van de responden( 
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als spontaan.. Bij kwaliteit van de interactie staat centraal in welke mate 
het samenzijn van de respondent en het netwerklid in het algemeen, en de 
interacties tussen beiden in het bijzonder, positieve en negatieve elementen 
bevat. Het betreft dus strikt genomen niet zozeer sociale steun maar meer 
de kwaliteit van de relatie. Is het contact levendig, prettig, ontspannen of 
juist onverschillig, koel, vervelend, gespannen. Er wordt hierbij ook zeer 
nadrukkelijk gelet op de gevoelens van de respondent tijdens de interactie 
en op gedrag dat mogelijkerwijs aanwijzingen oplevert voor de affectieve 
toon, zoals knuffelen of ruzie maken. Bij instrumentele hulp gaat het om de 
mate waarin de ander de respondent in praktische zin geholpen heeft met 
alledaagse dingen en/of praktische hulp bood die relatief veel tijd of 
inspanning kostte. Bij companionship gaat het om de mate waarin de 
respondent en het netwerklid elkaars gezelschap zochten of samen dingen 
ondernomen hebben die kunnen variëren van een kopje koffie drinken bij 
elkaar of elders tot samen op vakantie gaan. 

De periode waarvoor de GSSI wordt afgenomen is 10 principe variabel. 
Tijdens de afname van de GSSI bij de eerste meting is een periode 
aangehouden van twaalf maanden voorafgaande aan het interview, waarbij 
het accent op de laatste drie à vier maanden lag. De reden om een periode 
van een jaar te nemen was dat daarmee de kans vrij groot is dat zich 
tenminste enkele tegenslagen, uitdagingen of moeilijkheden hebben 
voorgedaan. Dit geeft de mogelijkheid om naast de alledaagse sociale steun 
ook de steun in tijden van stress in de beoordeling te betrekken. Een veel 
kortere periode heeft bovendien het nadeel dat een tijdelijke opleving of 
inzinking in de relatie met de ander het beeld kan vertekenen. 
De verkregen informatie wordt gescoord op 4-punts schalen (4 = hoog, 3 = 
matig/gemiddeld, 2 = gering en 1 = geen/weinig). Ten aanzien van de 
aspecten 'in vertrouwen nemen' en 'actieve emotionele steun' zijn de door 
Brown gehanteerde 5-punts schalen overgenomen. Dit houdt in dat bij deze 
twee aspecten nog een score 5 ('heel hoog') kan worden toegekend. 
De scoring vindt plaats enerzijds op basis van een aantal algemene en 
dimensie-specifieke richtlijnen, vastgelegd in de handleiding, en anderzijds 
op basis van common-sense overwegingen. Kwaliteit van de interactie wordt 
gescoord op twee schalen: 'positieve kwaliteit van de interactie', een schaal 
die aangeeft in welke mate er positieve elementen in de interactie tussen de 
respondent en het netwerklid zitten, en 'negatieve kwaliteit van de 
interactie', waarop de mate van negatieve elementen kan worden gescoord. 

Bij de tweede meting staat centraal in welke mate er sprake is van in 
vertrouwen nemen, steun en hulp met betrekking tot één specifieke 
moeilijkheid, uitdaging of tegenslag. We hebben de respondent gevraagd wat 
voor haar/hem de belangrijkste moeilijkheid of gebeurtenis geweest is in het 
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jaar tussen beide metingen. Over deze belangrijkste moeilijkheid of 
gebeurtenis is een aangepaste versie van de OSSI, de OSSI-S (S van 
specifiek), afgenomen. De OSSI-S is eveneens een semi-gestructureerd 
interviewen bestaat ook uit een vragenschema, handleiding en 
scoringsformulier. Drie dimensies komen in de OSSI-S aan de orde: (1) In 
vertrouwen nemen, (2) Actieve emotionele steun, en (3) Instrumentele hulp. 

Selectie van binnen de OSSI te beoordelen relaties 

De OSSI is bij de eerste meting gebruikt om drie relaties te onderzoeken: 
die met de partner en de twee personen van 18 jaar of ouder uit het 
netwerk die volgens de respondent het belangrijkste voor haar/hem waren. 
Als de respondent geen partner had, werd in plaats daarvan ook de relatie 
met de op twee na belangrijkste persoon beoordeeld. Wie deze belangrijkste 
netwerkleden waren is vastgesteld met de affectieve netwerkafbakenings
methode, die in paragraaf 3.1.1.3 behandeld wordt. De OSSI-S is bij de 
tweede meting· gebruikt om opnieuw de drie belangrijke relaties te 
beoordelen waaronder de partner. Een voorwaarde was dat tenminste twee 
van de drie bij de OSSI nagevraagde netwerkleden bij de OSSI-S opnieuw 
tot de geselecteerde netwerkleden zouden behoren. Dit betekende dat, nadat 
de respondent bij de tweede meting opnieuw de drie belangrijkste netwerk
Ieden had geselecteerd, nagegaan is in hoeverre deze drie ook bij de eerste 
meting geselecteerd waren. Bleek de overlap tussen de twee setjes van drie 
namen minder dan twee te zijn dan diende de respondent uit de drie bij de 
eerste meting geselecteerde netwerkleden nog eens de een of twee 
belangrijkste te selecteren. De OSSI-S is dus, afhankelijk van de overlap in 
namen, afgenomen voor drie, vier of vijf netwerkleden. 

Eenzaamheid 
Zoals in paragraaf 4.2 al is aangegeven is eenzaamheid gemeten met behulp 
van de eenzaamheidsschaal van De Jong-Oierveld (De Jong-Oierveld, 1984; 
De Jong-Oierveld & Kamphuis, 1985). Bij het begin van dit onderzoek 
bestonden er twee versies van deze schaal, ieder met elf items. Tien items 
uit beide waren in beide schalen identiek, terwijl het elfde verschilde. Niet 
duidelijk was welke van de twee 'elfde items' het beste in de schaal zou 
passen. Daarom hebben wij beide items meegenomen en zodoende twaalf 
vragen gesteld. De vragen zijn deels positief, deels negatief gesteld, waarbij 

. de respondent kan antwoorden op een vijfpuntsschaal. Psychometrisch 
onderzoek heeft geleid tot een (Rasch-)schaal van elf items, die voldoende 
betrouwbaar en valide is (De Jong-Oierveld & Kamphuis, 1985, 1986). 
Schaalconstructie vindt plaats door de scores te dichotomiseren, waarbij de 
middelste categorie bij het negatieve alternatief wordt meegeteld. 
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Verklaren van veranderingen in ondersteuning 
In paragraaf 4.2 is aangegeven dat veranderingen in ondersteuning het 
gevolg kunnen zijn van een verandering in behoefte aan ondersteuning. Ook 
is gesteld dat veranderingen in de aard (ernst) van gebeurtenissen en 
moeilijkheden gebruikt zullen worden als indicator voor een verandering in 
behoefte aan ondersteuning. De mate waarin zich moeilijkheden voordoen is 
gemeten met de Groningse Lijst Langdurige Moeilijkheden (GLLM), een lijst 
waarin gevraagd wordt van zestien (deels relationele) moeilijkheden aan te 
geven in welke mate ze gedurende een bepaalde periode (tot maximaal het 
afgelopen jaar) gespeeld hebben. Gekozen kan worden uit vier 
antwoordmogelijkheden, variërend van 'helemaal niet' tot 'heel erg'. De 
GLLM bestaat voorts nog uit vijftien vragen naar omstandigheden of 
gebeurtenissen die opgevat kunnen worden als moeilijkheden, waarbij de 
respondent slechts dient aan te geven of er al dan niet sprake is van de 
betreffende omstandigheid. De lijst wordt afgesloten met een open vraag 
naar moeilijkheden die gespeeld hebben en die de respondent nog niet heeft 
kunnen vermelden (Hendriks, Ormel & Van de Willige, 1989). 
Speciaal voor dit onderzoek zijn drie korte Lijsten met Groepsspecifieke 
Moeilijkheden (LGM) gemaakt, waarin bij de tweede meting gevraagd werd 
naar moeilijkheden die betrekking hebben op juist die gebeurtenis, op grond 
waarvan de respondent voor dit onderzoek is geselecteerd: (1) zwangerschap, 
bevalling en de postnatale periode, (2) pensionering, en (3) verhuizing. 

Gebeurtenissen zijn gemeten met de Groningse Gebeurtenissen Lijst (GGL), 
die bestaat uit 68 vragen betreffende plezierige en onplezierige 
gebeurtenissen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan, aangevuld met 
acht open vragen waarmee de respondent uitgenodigd wordt allerlei 
gebeurtenissen, die zijlhij nog niet heeft kunnen vermelden, te beschrijven. 
Bij elke vraag diende, wanneer de gebeurtenis voorgekomen was, ook de 
maand waarin dat gebeurd was vermeld te worden. 

Procesanalyse Van de wijze waarop de antwoorden tot stand komen 
De Vraag Onderzoek Procedure (VOP) is, vanwege het arbeidsintensieve 
karakter, slechts afgenomen bij een beperkt aantal respondenten en over 
een beperkt aantal vragen. Om toch over zoveel mogelijk vragen informatie 
te verzamelen kregen de drie interviewsters bij wie de VOP deel uitmaakte 
van het interview, ieder de opdracht een verschillende set met 
ondersteuningsvragen te behandelen. Daardoor kon ' de VOP worden 
behandeld voor enkele interactie-items (104, 106, 114, 120, 124, 140), 
perceptie-items (POl, P02, PlO, P20, P30), vignetten (V4A, V8A, V10A, 
V17A, V21A), en enkele netwerklidspecifieke items (N120, NI29, NI41, NP15, 
en NP25) (de bij deze nummers horende vragen staan in bijlage 2 vermeld). 
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In de drie voorgaande paragrafen is besproken op welke wijze de 
betrouwbaarheid en validiteit bepaald wordt van de instrumenten om sociale 
steun te meten. In de volgende paragraaf wordt de derde vraagstelling van 
deze studie verder uitgewerkt, die betrekking heeft op de relatie tussen 
kenmerken van het sociaal netwerk en andere aspecten van sociale steun. 

4.4 Selectie van kenmerken van het sociaal netwerk 

Eerder is vastgesteld wie er tot het sociaal netwerk gerekend worden 
(paragraaf 2.2.1). In deze paragraaf gaan we vanuit de derde 
onderzoeksvraag, "Bestaan er relaties tussen kenmerken van het sociaal 
netwerk enerzijds en de overige aspecten in het proces van ondersteuning 
anderzijds?", na welke kenmerken van het sociaal netwerk gerelateerd 
kunnen zijn met andere aspecten in het proces van ondersteuning: 
interacties, discrepanties en perceptie. Er wordt op gewezen dat we ons 
beperken tot netwerkkenmerken in relatie tot globale indicatoren van 
ondersteuning. De relatie tussen netwerklidspecifieke (relatie-)kenmerken en 
netwerklidspecifieke ondersteuning wordt niet onderzocht. Dit neemt niet 
weg dat veel kenmerken van de relatie tussen één netwerklid en de 
betrokkene op geaggregeerd netwerkniveau onderzocht kunnen worden. Te 
denken valt aan de contactfrequentie die voor de relatie tussen elk 
netwerklid en de betrokkene afzonderlijk bepaald kan worden. Door deze 
informatie voor alle netwerkleden samen te nemen, te aggregeren, is het 
mogelijk netwerkkenmerken te genereren, zoals 'de gemiddelde 
contactfrequentie', of 'het aantal netwerkleden dat de betrokkene 
tennlÏTIste eens per week ziet'. 

In de literatuur worden uiteenlopende netwerkkenmerken genoemd. Mitchell 
en Trickett (1980), Klein Beernink (1983), Hall en Wellman (1985) en Vaux 
(1988) geven overzichten van dergelijke kenmerken. Alvorens deze 
kenmerken te bespreken maken we een onderscheid in typen kenmerken. 
(1) In de eerste plaats hebben sommige kenmerken betrekking op de 
interacties of de relatie tussen een netwerklid (of het netwerk als geheel) 
en de betrokkene. We noemen dit interactie- en relatie kenmerken. Voorbeeld 
van een interactiekenmerk is de eerder genoemde contactfrequentie, terwijl 
de duur van de relatie gezien kan worden als een relatiekenmerk. 
(2) Daarnaast bestaan er kenmerken die alleen betrekking hebben op het 
netwerklid (of het netwerk als geheel) en die niet afhankelijk zijn van het 
al dan niet bestaan van een relatie tussen het netwerklid en de betrokkene. 
We noemen dit persoonskenmerken. Voorbeeld van een persoonskenmerk is 
het geslacht van het netwerklid. 
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We bespreken nu eerst de interactie- en relatiekenmerken en daarna de 
persoonskenmerken. 

4.4.1 Interactie- en relatiekenmerktn 

Om ondersteunende interacties te kunnen overdragen moet er sprake zijn 
van een of andere vorm van contact. Maar netwerkleden kunnen zich van 
elkaar onderscheiden in de wijze waarop de contacten plaatsvinden. In de 
eerste plaats kunnen contacten uiteenlopen in duur. Soms beslaat een 
contact slechts enkele seconden, terwijl er in andere gevallen sprake is van 
een langdurig onafgebroken contact. We gaan er van uit dat de kans op het 
overdragen van (meer) ondersteunende interacties toeneemt met de duur van 
het contact. 
Relaties verschillen ook in de frequentie van contact. Ook hierbij gaan we 
ervan uit dat een grotere contactfrequentie leidt tot een grotere kans op 
het overdragen van (meer) ondersteunende interacties (Dean & Tausig, 1986; 
House & Kahn, 1985; Pilisuk & Froland, 1978; PhiIIips, 1981) 12. Berkman en 
Syme (1979) gebruiken de contactfrequentie zelfs in een index, bedoeld als 
maat voor sociale steun. 
Tenslotte kan de plaats waar de contacten zich afspelen relevant zijn. Bij 
telefonisch contact kan geen sprake zijn van fysieke ondersteuning. Een 
factor die zowel duur, frequentie als plaats van contacten beïnvloedt, is de 
geografische afstand tussen het netwerklid en de betrokkene. Waarschijnlijk 
is het feit dat de geografische afstand slechts indirect van invloed is op 
de mate van ondersteunende interacties, de reden dat deze factor in de 
literatuur weinig genoemd wordt. 

Behalve de genoemde interactiekenmerken zijn er enkele relatiekenmerken te 
onderscheiden. In de drie benaderingen om het sociaal netwerk te definiëren 
staan de volgende drie kenmerken centraal: (1) het onderhouden van 
contacten, (2) het op basis van cultureel bepaalde normen kunnen spreken 
van een of andere roirelatie, en (3) de affectieve lading die door de 
betrokkene aan een relatie gegeven wordt. Deze kenmerken kunnen alle drie 
relatiekenmerken genoemd worden. 

Een relatiekenmerk waarvan verondersteld wordt dat het eveneens van 
invloed is op de mate van ondersteuning, is de mate wàarin het netwerklid 
en de betrokkene op bepaalde sociaal-demografische kenmerken overeen
stemming vertonen. Dean en Tausig maken daartoe onderscheid tussen 
'homofiele' en 'heterofiele' relaties, waarbij relaties waarin netwerklid en 
betrokkene op kenmerken als geslacht en leeftijd overeenstemmen, als 
homofiel worden aangeduid. De reden waarom in zulke homofiele relaties de 
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ondersteuning geacht wordt sterker te zijn is dat "( .. . ) the social distance 
between the confidant and the respondent is short and communication is 
facilitated" (Dean & Tausig, 1986, p.123) . Een door de auteurs berekende 
'heterophily score', waarbij het absolute verschil genomen wordt in geslacht, 
dagelijkse bezigheden en opleiding tussen de betrokkene en een netwerklid, 
levert echter teleurstellende resultaten op. Dean en Tausig schrijven dit toe 
aan het feit dat de belangrijkste ondersteuning meestal geboden wordt door 
de partner, iemand die doorgaans van het andere geslacht is en mogelijk 
ook afwijkt wat betreft leeftijd, dagelijkse bezigheden en opleidingsniveau. 
Ook Lin, Dumin en Woelfel (1986) berekenen een homofilie-index, gebaseerd 
op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en dagelijkse bezigheden. Vaux (1981) 
tenslotte acht de homogeniteit tussen een netwerklid en de betrokkene met 
betrekking tot geslacht leeftijd, sociale status en ethniciteit, een factor die 
de mate van ondersteuning mede bepaalt. Vanwege de teleurstellende 
resultaten met dergelijke indices (hetgeen gelet op de door Dean en Tausig 
genoemde reden begrijpelijk is), zullen we afzien van het gebruik ervan. 

De duur van de relatie is een kenmerk dat regelmatig in de literatuur 
genoemd wordt. Dean en Tausig (1986), House en Kabn (1985), en Pilisuk en 
Froland (1978) achten dit kenmerk van belang voor de mate van 
ondersteuning. Hoewel dit op het eerste gezicht voor de hand ligt, kleven 
er toch aanzienlijke bezwaren aan het hanteren van de relatieduur als 
relatiekenmerk. Het grootste bezwaar is dat de relatieduur samenhangt met 
enkele andere variabelen, waarvan het type relatie, alsmede de 
afhankelijkheid van de leeftijd van de respondent (en het netwerklid) wel 
de belangrijkste zijn. Dat de relatieduur met zussenIbroers per definitie 
groter is dan met eigen kinderen, hoeft nog niets te zeggen over de mate 
van ondersteuning. Specificering van deze relatie voor afzonderlijke 
roltypen is dus een eerste vereiste. Maar ook per roltype blijven er teveel 
onduidelijkheden bestaan om een beargumenteerde veronderstelling omtrent 
de relatie tussen de duur van de relatie en de mate van ond'ersteuning 
mogelijk te maken. 

Een belangrijk relatiekenmerk is het type relatie. Dit kenmerk is al aan de 
orde geweest omdat het centraal staat in een van de drie benaderingen 
waarmee een relatie gedefinieerd kan worden, en wel de normatieve 
benadering. Veel auteurs wijzen op het type relatie als een relevante factor 
voor de mate van ondersteuning in een relatie. (o.a. Berkman & Syme, 1979; 
Hall & Wellman, 1985; Milardo, 1988; Procidano & Heller, 1983; Phillips, 
1981; Pilisuk & Froland, 1978; Shulman, 1976). Ook in de opsommingen van 
aspecten van House (1981), Turner (1983), Tardy (1985) en Veiel (1985) 
speelt het type netwerk lid een rol. 
Eerder is gesteld dat normen betreffende rechten en plichten in bepaalde 
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typen relaties de wijze waarop iemand interacties evalueert, kunnen 
beïnvloeden. Maar ook de mate waarin zich deze interacties voordoen kan 
afhangen van het type relatie tussen beide personen. Aan de ene kant kan 
de betrokkene bij het zoeken van steun in het netwerk die personen 
uitkiezen waarbij de kans van slagen op grond van het type relatie het 
grootst is. Andersom kan het netwerklid zich op grond van het type relatie 
verplicht voelen steun te bieden. 
Ten slotte is het mogelijk dat de typen relaties die in een netwerk 
voorkomen van invloed zijn op de mate waarin de betrokkene zich gesteund 
voelt, door de wetenschap dat men beschikt over netwerkleden die, als dat 
nodig mocht zijn, geacht worden bij te springen. 
Aan het gebruik van het 'type netwerklid' als relatiekenmerk kleven echter 
nogal wat bezwaren. Tot nu toe is slechts gesproken over de mate waarin 
normen de inhoud of beoordeling van een relatie bepalen. Dit is met name 
bij familierelaties het geval. Andere aspecten spelen echter ook een rol bij 
de totstandkoming van een type relatie. Te denken valt aan geografische 
afstand (buren, huisgenoten), inhoud of plaats van de contacten (collega's). 
Juist omdat verschillende factoren het type relatie kunnen bepalen, kan een 
indeling in de gebruikelij ke relatietypen tot problemen leiden (een vriend 
die tevens buurman is, een dochter die tevens collega is, etc.). 
Vanwege de genoemde bezwaren zien wij af van het gebruik van dit 
relatiekenmerk. 

De tot nu toe besproken interactie- en relatiekenmerken hebben gemeen dat 
ze allen een betekenis hebben in een individuele relatie tussen een 
netwerklid en de betrokkene. Om ze als netwerkkenmerk op te vatten 
dienen deze relatiekenmerken geaggregeerd te worden. Twee 
relatiekenmerken die slechts op netwerkniveau betekenis hebben zijn de 
dichtheid van het netwerk en de netwerkomvang. 
Veel auteurs noemen de dichtheid van het netwerk als een belangrijke 
factor in relatie tot (andere aspecten van) sociale steun, hoewel onduidelijk 
is op welke wijze 'netwerkdichtheid' een rol kan spelen. Met de dichtheid 
van een netwerk wordt de mate bedoeld waarin tussen netwerkleden 
onderling relaties bestaan. Hoe deze relaties er moeten uitzien is overigens 
niet duidelijk, zodat het de vraag is of bijvoorbeeld het feit dat twee 
netwerkleden elkaars naam kennen, al voldoende is om van een relatie te 
spreken, of dat er sprake moet zijn van onderlinge contacten. 
Sommigen menen dat dichte netwerken, dat wil zeggen netwerken van 
mensen die veel onderlinge contacten hebben, in staat zijn meerlbeter 
ondersteuning te bieden (Caplan, 1974; Belle, 1979). Een mogelijke 
verklaringen hiervoor is dat netwerkleden zich onderling op de hoogte 
stellen van eventuele problemen bij de respondent, en bovendien in staat 
zijn de hulpverlening beter onderling op elkaar af te stemmen (Hammer, 
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1981; Milardo, 1988). Een andere mogelijkheid is dat in dichte netwerken, 
door de vele onderlinge contacten, een grotere kans bestaat op het 
ontwikkelen en in stand houden van een homogeen normen- en 
verwachtingenpatroon, zodat de respondent weet wat zij/hij van het 
netwerk kan verwachten. Dat clit overigens ook verkeerd kan uitpakken 
blijkt warmeer de respondent degene is die zich niet meer houdt aan de 
normen die binnen het netwerk gelden (Hirsch, 1978). Daarnaast bestaat de 
kans dat in een dicht netwerk de onderlinge contacten tot een relatief 
kleine kring beperkt blijven, zodat de kans op ondersteuning buiten deze 
kring afneemt (Granovetter, 1973). 
Al met al bestaat er dus nogal wat onduidelijkheid over de wijze waarop 
netwerkdichtheid aan ondersteuning is gerelateerd, een conclusie die Hall en 
Weil man (1985) eveneens trekken. Gelet op genoemde argumenten 
veronderstellen wij slechts dat een eventuele invloed van 'netwerkclichtheid' 
gericht zal zijn op de mate waarin zich ondersteunende interacties 
voordoen, of op de gepercipieerde ondersteuning . 

Het laatste relatiekenmerk dat aan de orde komt is de omvang van het 
netwerk. In de literatuur wordt de omvang van het sociaal netwerk 
regelmatig genoemd als zijnde gerelateerd aan de mate van ondersteuning 
(Phillips, 1981; Pilisuk & Froland, 1978; House & Kahn, 1985; Lin, Dumin & 
Woelfel, 1986; Hall & Wellman, 1985). Doorgaans wordt een groter netwerk 
geacht samen te gaan met een hogere mate van ondersteuning. De J ong
Gierveld echter kent een veel geringer gewicht toe aan de omvang van het 
netwerk (in relatie tot welbevinden en het voorkomen van eenzaamheid): 
"( ... ) the contenl and quality of the relationships, as perceived by the 
individuals involved, have thereby been shown to have greater significanee 
than the size and the composition of the network of relationships, as 
objectively assessed" (De Jong-Gierveld, 1986; p.1). 
We trachten de invloed van de omvang van het netwerk te specificeren naar 
de afzonderlijke aspecten in het ondersteuningsproces: interacties, 
discrepanties en perceptie. Hoewel op het eerste gezicht een positieve 
samenhang tussen netwerk omvang en mate van ondersteunende interacties 
voor de hand ligt zijn er toch twee kanttekeningen te maken. De kans dat 
tenminste één netwerklid beschikbaar is voor ondersteuning, of dat zich in 
het netwerk een persoon bevindt met bepaalde, bij een probleem gewenste, 
kwaliteiten, is groter bij een omvangrijker netwerk. Aan de andere kant is 
de tijd die de betrokkene kan steken in het onderhouden van contacten met 
elk afzonderlijk netwerklid beperkt, en met het toenemen van de omvang 
van het netwerk bestaat de kans dat de tijd per netwerklid, en daarmee de 
contactfrequentie of de duur van de contacten, afneemt. 
Een ander probleem is dat niet duidelijk is van welk netwerk de omvang 
relevant zou zijn. Eerder is al aangegeven dat het sociaal netwerk bestaat 
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uit drie typen netwerkleden, namelijk (1) personen waar de betrokkene op 
een of andere wijze contact onderhoudt (exchange-benadering), (2) personen 
waarmee een relatie bestaat op grond van bepaalde normen (normatieve 
benadering), en (3) personen waar de betrokkene een affectieve band mee 
heeft (affectieve benadering). De rol die de omvang van het netwerk zou 
kunnen spelen lijkt daarom nauwkeuriger bepaald te kunnen worden wanneer 
deze drie typen netwerkleden afzonderlijk behandeld worden. De omvang van 
het 'exchange'- netwerk lijkt dan met name samen te hangen met de mate 
van ondersteunende interacties, waarbij gewezen wordt op de eerder 
genoemde kanttekening, betreffende de beschikbare tijd per netwerklid. De 
omvang van het affectieve netwerk lijkt eerder samen te hangen met de 
mate waarin de betrokkene ondersteuning percipieert. De omvang van het 
normatieve netwerk tenslotte, zou doordat het de verwachtingen bij de 
betrokkene over de ondersteuning waar zij/hij op kan rekenen (mede) 
bepaalt, eveneens de gepercipieerde ondersteuning beïnvloeden. Juist 
vanwege de normen die de relaties met het laatstgenoemde netwerk bepalen, 
is zowel een positieve als een negatieve gepercipieerde ondersteuning 
denkbaar. 

4.4.2 Persoonskenmerken 

Naast de eerder besproken relatiekenmerken beschikken afzonderlijke 
netwerkleden over bepaalde persoonskenmerken. Deze kenmerken zijn niet 
afhankelijk van de relatie die het netwerklid heeft met de betrokkene. We 
kunnen deze kenmerken onderscheiden in lichamelijke, sociaal-psychologische 
en sociaal-demografische. Bij lichamelijke kenmerken denken we aan de 
gezondheid van het netwerklid, bij sociaal-psychologische kenmerken aan de 
mate waarin iemand geleerd heeft anderen te helpen (opleiding en geslacht 
kunnen hierbij een rol spelen), terwijl bij sociaal-demografische kenmerken 
tenslotte te denken valt aan de tijd die een netwerklid beschikbaar heeft 
voor het onderhouden van een relatie met de respondent. Hoewel deze tijd 
mede afhankelijk is van de aard van de relatie, en in die zin dus vrij 
rekbaar is, zijn er factoren aan te wijzen die de mogelijkheden van een 
netwerklid in dit opzicht mede bepalen, zoals de dagelijkse bezigheden van 
het netwerklid, alsmede de mate waarin dit netwerklid weer andere 
netwerkleden heeft die veel ondersteuning nodig hebben. 
In de literatuur wordt aan één van deze kenmerken,- het geslacht van het 
netwerklid, een relevante functie in het ondersteuningsproces toegekend. In 
het algemeen worden vrouwelijke netwerkleden geacht ondersteunender te 
zijn. Zo refereren House en Kahn (1985, p.93) aan Belle (1982) : 
nA neglected but promising variabie appears to be the sex of the other or 
others in a relationship or network. Evidence suggests that relationships 
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with women may be more supportive and health promising than relationship 
with men ( ... )". (Zie ook House, Umberson & Landis, 1988, p.300). 

Een mogelijke verklaring voor de extra ondersteuning door vrouwen is dat 
vrouwen enerzijds van oudsher geacht worden meer (emotionele) 
ondersteuning te kunnen bieden, terwijl zij zich anderzijds ook meer in 
een maatschappelijke positie bevinden waarin sociale steun gevraagd en 
geboden wordt. 
Beschouwen we het persoonskenmerk 'geslacht' op netwerkniveau, dan 
spreken we over geslachtssamenstelling van het netwerk. Dit netwerk
kenmerk wordt door House en Kahn (1985) expliciet genoemd. Hoewel dat 
niet expliciet aangegeven is, verwachten zij op netwerkniveau vermoedelijk 
geen andere relatie (met bijvoorbeeld ondersteunende interacties) dan op 
relatieniveau, hetgeen inhoud dat netwerken die voor een groter deel uit 
vrouwen bestaan, geacht worden ondersteunender te zijn. 

Samenvattend kunnen we stellen dat van veel relatie- en persoonskenmerken 
niet duidelijk is of, en zo ja hoe, ze samenhangen met de overige 
onderscheiden ' aspecten van sociale steun. Hoewel een aantal auteurs 
veronderstellingen uitspreekt op netwerkniveau, is het de vraag of 
individuele kenmerken zo sterk zijn dat ze ook op netwerkniveau relevant 
zijn. In het onderhavige onderzoek worden slechts enkele netwerkkenmerken 
beschouwd in hun relatie met de andere aspecten van steun. Schema 4.3 
geeft een overzicht van deze kenmerken. 

Schema 4.3 Overzicht van geselecteerde netwerkkenmerken 

Interactie- en Relatiekenmerken 
Netwerkomvang 

-exchange netwerk 
-normatief netwerk 
-affectief netwerk 

Dichtheid 
Con ta ctfreq uen tie 
Duur contacten 
Geografische afstand 

Persoonskenmerken 
Geslachtssamenstelling 

4.5 Overzicht van instrumenten per meetmoment 

De dataverzameling, zoals in detail in het volgende hoofdstuk beschreven, 
bestond uit drie meetmomenten. Een eerste meting (Tl) die plaats vond bij 
304 respondenten, een hertest (Th) vier weken later bij 69 respondenten, en 
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een tweede meting (T2), een jaar na Tl bij 282 respondenten. 
We besluiten dit hoofdstuk met een overzicht van de diverse vragenlijsten, 
zoals deze zijn afgenomen per meetmoment (schema 4.4). In dit overzicht 
zijn zowel instrumenten opgenomen die aspecten van sociale steun meten, 
als instrumenten die gebruikt zijn ten behoeve van de validiteitsanalyses. 
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Schema 4.4 Overzicht van de afgenomen instrumenten per meting 

Instrument 

Sociaal netwerk 
Afbakening met- exchange-methode 

- rolrelatie-methode 
- affectieve methode 

Kenmerken netwerkleden / relatiekenmerken 

Ondersteunende interacties 
Globale ondersteunende interacties 
Netwerklidspecifieke ondersteunende interacties 
Positieve interactie-vignetten 
Negatieve interactie-vignetten 

Discrepanties 
Discrepanties in ondersteunende interacties 

Perceptie 
Globale gepercipieerde ondersteuning 
Netwerklidspecifieke gepercipieerde ondersteuning 
Positieve perceptie-vignetten 
Negatieve perceptie-vignetten 

TEN BEHOEVE V AN VALIDITEITSANALYSES: 
Sociale steun (interview) 
GSSI 
GSSI-S 

Eenzaamheidsschaal 

Moeilijkheden / Gebeurtenissen 
GLLM (Groningse Lijst Langdurige Moeilijkheden) 
LGM (Lijst Groepsspecifieke Moeilijkheden) 
GGL (Groningse Gebeurtenissen Lijst) 

Tl Th 

x x 
x x 
x x 
x x** 

x x 
x x 
x x* 
x x* 

x x 

x x 
x x 
x x* 
x x* 

x 

x 

x x 

T2 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

Slechts een deel van de vignetten, bestaande uit zowel enkele 
interactie- als perceptie-vignetten, en zowel positieve als negatieve 
vignetten is bij de hertest voorgelegd. 

** . Opnieuw is gevraagd naar de contactfrequentie, de duur van de 
contacten, de waardering van de contacten, en de onderlinge contacten 
tussen de eerste tien netwerkIeden (dichtheid). 






