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5 DATAVE~G 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de respondenten zijn 
geselecteerd en de data zijn verzameld. In paragraaf 5.1 komt de keuze van 
het type respondenten aan de orde. In paragraaf 5.2 wordt beschreven hoe 
de potentiële respondenten zijn geselecteerd en benaderd. De responscijfers 
worden in paragraaf 5.3 besproken. In paragraaf 5.4 staat de wijze waarop 
de data zijn verzameld centraal. Tenslotte wordt in paragraaf 5.5 een 
overzicht gegeven van enkele demografische kenmerken van de gehele 
onderzoeksgroep, alsmede van enkele te onderscheiden subgroepen. 

5.1 Keuze van type respondenten 

De eerste vraag is uit welk type respondenten de onderzoeksgroep dient te 
bestaan. Het ligt voor de hand de onderzoeksgroep zodanig samen te stellen 
dat deze een getrouwe afspiegeling vorm van de populatie waarnaar 
gegeneraliseerd wordt. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen en 
testen van instrumenten die in een algemene populatie (vanaf een bepaalde 
leeftijd; wij kozen voor een grens van 18 jaar) bruikbaar zijn. Om die reden 
zou bijvoorbeeld met een aselecte steekproef uit enkele bevolkingsregisters 
een goede onderzoeksgroep gevormd kunnen worden. 
Wij hebben echter getracht respondenten te vinden die extra mogelijkheden 
bieden met betrekking tot de validering van de sociale steun instrumenten. 
Een belangrijke vorm van validering is het kunnen verklaren van 
veranderingen in de scores op het te testen instrument in een longitudinaal 
onderzoek (zie paragraaf 4.2). Om de kans op veranderingen te vergroten 
hebben we typen respondenten gekozen waarbij te verwachten viel dat een 
of meer van de factoren die de mate van sociale steun kunnen beïnvloeden, 
zou veranderen. We denken hierbij aan (1) verandering in behoefte aan 
steun, door het optreden van bepaalde gebeurtenissen en (2) aan 
veranderingen in de samenstelling van het netwerk. 
Omdat alleen die gebeurtenissen bruikbaar zijn waarvan vóór de eerste 
meting te voorzien is dat ze tussen de eerste en tweede meting tot 
verandering kunnen leiden, vallen veel gebeurtenissen, zoals ongevallen of 
overlijden van een naaste, af. 
Om de totale groep niet eenzijdig samen te stellen wat betreft achter
grondkenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en opleidingsniveau 
is gekozen voor de volgende groepen: (1) zwangere vrouwen met een 
betaalde baan, waarbij de geboorte van het eerste kind tussen de eerste en 
tweede meting verwacht werd, en waarbij de vrouw aangaf na de bevalling 
haar baan voort te willen zetten, (2) mannen die kort na de eerste meting 
met pensioen zou gaan, dan wel vervroegd zou uittreden, en (3) mensen die 
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vlak voor de eerste meting naar een andere woonplaats verhuisd waren. 
De zwangere vrouwen alsmede de mannen die met pensioen gaan zijn 
gekozen vanwege de veranderingen in hun levensomstandigheden die deze 
gebeurtenissen met zich mee brengen. Deze gebeurtenissen verhogen de kans 
dat men voor ondersteuning een bero~p moet doen op het sociaal netwerk 
(Vaux, 1988; Aaronson, 1989; Cutrona, 1984). De mate waarin men vervolgens 
al dan niet ondersteund wordt zal hun oordeel over de ondersteuning door 
het sociaal netwerk beïnvloeden. 
Omdat verandering in ondersteuning niet alleen veroorzaakt hoeft te worden 
door verandering in behoefte (door gebeurtenissen en moeilijkheden), maar 
ook door veranderingen in wat wel de 'aanbodkant' van ondersteuning 
genoemd kan worden, namelijk het sociaal netwerk zelf, zijn mensen die 
kort voor de eerste meting naar een andere gemeente verhuisd zijn in het 
onderzoek opgenomen. Door de eerste meting kort na de verhuizing te 
plannen zou de kans groot zijn dat men nog maar net begonnen was met 
het opbouwen van een nieuw netwerk, terwijl dat een jaar later veel verder 
gevorderd zou zijn (Fried, 1963). Ook zijn er omstandigheden denkbaar 
waaronder bij deze groep behoefte aan een of andere vorm van steun 
ontstaat, zoals bijvoorbeeld het krijgen van informatie over het vinden van 
een baan. 

Daarnaast is een groep respondenten geselecteerd waarvan van te voren 
bekend zou moeten zijn wat hun score is op een begrip dat aan sociale 
steun gerelateerd is. Gekozen is voor het begrip eenzaamheid (zie paragraaf 
4.2). Het selecteren van respondenten op grond van hun score op een 
gerelateerd begrip heeft een voordeel boven het gelijktijdig in het 
onderzoek meten van sociale steun en eenzaamheid. Het biedt de 
mogelijkheid respondenten te selecteren die een (relatief) extreme score op 
het gerelateerde begrip hebben, en alleen deze respondenten in het 
hoofdonderzoek mee te nemen. 

5.2 Selectie van respondenten 

Nu de keuze voor de typen respondenten bepaald is, ligt de operationele 
populatie vast. De volgende stap bestaat uit het beschrijven van de 
procedure die gevolgd is om uit deze populaties een steekproef te trekken. 

5.2.1 Respondenten met extreme scores op een eenzaamheidsschaal 

Om respondenten te vinden met een (relatief) hoge of juist lage score op 
een instrument dat eenzaamheid meet, is een aselecte steekproef van namen 
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uit de telefoongids getrokken. De trekking geschiedde zodanig dat op elke 
pagina de naam die op een bepaalde positie stond geselecteerd werd, voor 
zover het geen bedrijf betrof. Naar deze adressen is een introductiebrief 
gestuurd, met een kleine vragenlijst, bestaande uit de 30-item NPV 
(Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst; Luteyn, 1974), een 12-item 
eenzaamheidsvragenlijst (zie 4.3), zes demografische vragen en tenslotte de 
vraag of men bereid was aan het hoofdonderzoek mee te doen. De 
vragenlijst kon teruggestuurd worden in een bijgevoegde geadresseerde 
antwoordenvelop. Van degenen die de lijst terugstuurden werd een score op 
de eenzaarnheidsvragen berekend. Respondenten met een relatief hoge dan 
wel lage score werd vervolgens gevraagd aan het hoofdonderzoek mee te 
doen. Daarbij zijn de groepen respondenten met een relatief hoge en een 
lage score zo veel mogelijk vergelijkbaar gehouden op enkele sociaal
demografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd; burgerlijke staat en 
opleidingsniveau. 

De nadelen die verbonden zijn aan het trekken van een steekproef uit het 
telefoonboek ' zijn zoveel mogelijk geminimaliseerd. Zo is het gebruikelijk 
dat van gezinnen de man in de telefoongids vermeld staat. Om geen 
vertekening te krijgen is in de brief gevraagd of diegene in het 
huishouden, tenminste 18 jaar zijnde, die het eerst jarig zou worden de 
vragenlijst wilde invullen. Ook staan niet alle huishoudens vermeld in de 
telefoongids. In de eerste plaats omdat niet iedereen over een aansluiting 
beschikt, maar vooral ook omdat een aantal mensen beschikt over een 
geheim nummer. In het door ons onderzochte gebied bleek volgens opgave 
van de plaatselijke afdeling van het telecommunicatiebedrijf dat 89% van de 
huishoudens over een aansluiting beschikt, terwijl van die aansluitingen 15-
16% geheime nummers betreffen. Dit betekent dat ongeveer 75% van de 
huishoudens de kans had in de steekproef terecht te komen. Hoewel beide 
groepen uitvallers (zonder aansluiting en met geheim nummer) mogelijk geen 
willekeurig deel van de populatie vormen lijkt het niet waarschijnlijk dat 
de aldus ontstane vertekening onacceptabel groot is. 
Een ander nadeel van de gevolgde procedure is dat mensen in kleine 
huishoudens een grotere kans hebben geselecteerd te worden dan mensen in 
grotere huishoudens. Dit nadeel kan weliswaar opgeheven worden door meer 
respondenten uit grotere huishoudens te selecteren, maar we hebben daarvan 
afgezien vanwege de complexiteit van de procedure. 
Naast de zojuist genoemde nadelen kunnen ook enkele voordelen van deze 
vorm van steekproeftrekking genoemd worden. Het is snel uit te voeren en, 
vergeleken met de kosten verbonden aan een trekking uit het 
bevolkingsregister, relatief voordelig. 
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5.2.2 Zwangere vrouwen met een betaalde baan 

De zwangere vrouwen zijn benaderd met behulp van verloskundigen die als 
contactpersoon optraden, in de stad Groningen en in enkele plaatsen die 
binnen een straal van 60 kilometer rond Groningen liggen. In de stad 
Groningen zijn bovendien ook vrouwen via het Groene Kruis benaderd. 
Deze contactpersonen verstuurden naar (of overhandigden aan) vrouwen die 
daarvoor in aanmerking kwamen een brief van ons waarin wij het doel van 
het onderzoek uiteenzetten, en waarin de vrouwen gevraagd werd hun naam, 
adres en informatie omtrent hun beroep op een aan ons geadresseerde 
antwoordkaart in te vullen. De vrouwen ontvingen naast deze informatie nog 
een brief van de contactpersoon, waarin deze de gevolgde procedure 
uiteenzette. . 
De contactpersonen werd gevraagd een lijst van verstuurde brieven bij te 
houden zodat later een herinnering verstuurd zou kunnen worden. Omdat er 
enige tijd zou verstrijken voordat wij met een potentiële respondent in 
contact zouden kunnen komen is de contactpersonen gevraagd de brief te 
sturen naar vrouwen die maximaal vijf maanden zwanger waren. 
We waren genoodzaakt deze omslachtige procedure te volgen om de 
potentiële respondenten een maximale privacy te garanderen. 
Van de zeventien benaderde verloskundigen hebben er negen meegewerkt. 
Een was daar niet toe in staat vanwege langdurige afwezigheid, een ander 
was net verhuisd, en zes weigerden (waaronder een maatschap van 
verloskundigen, die als reden opgaf bang te zijn dat deze combinatie van 
taken tot onduidelijkheden bij de cliënten zou leiden). 

Zoals gezegd was het aanvankelijk de bedoeling geweest uitsluitend vrouwen 
te selecteren die zwanger waren van hun eerste kind, en bovendien te 
kennen gaven na de bevalling hun baan voort te zetten. Omdat de respons 
aanvankelijk erg klein was hebben we de voorwaarde dat het om het eerste 
kind zou moeten gaan, laten vallen. Bovendien is de groep zwangere 
vrouwen uitgebreid met vrouwen die ofwel aangaven met hun baan te willen 
stoppen of daar over twijfelden. 

5.2.3 Mannen die met (vervroegd) pensioen gaan 

De mannen die binnen enkele maanden met vervroegd pensioen zouden gaan 
ontvingen onze brief via de personeelsmanager van hun bedrijf of 
(overheids-)instelling. Deze functionaris werd gevraagd de brief te sturen 
naar iedere man die binnen een half jaar met pensioen zou gaan, waarbij 
wij ervan uit gingen de respondenten in de twee maanden voor de datum 
van pensionering voor de eerste meting te kunnen benaderen. 
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Aanvankelijk zijn de grotere bedrijven en instellingen in de stad Groningen 
benaderd (minimaal 200 personeelsleden), maar omdat ook bij deze groep het 
aantal reacties te laag bleek te zijn is het zoekgebied uitgebreid tot een 
straal van 35 kilometer rond de stad Groningen, en zijn ook kleinere 
bedrijven (minimaal 50 personeelsleden) benaderd. Van de 139 benaderde 
bedrijven en instellingen hebben vier medewerking geweigerd, terwijl 88 
aangaven niet over personeelsleden te beschikken die aan de gewenste 
criteria voldeden 13 

5.2.4 Recent verhuisden 

Er bestaan verschillende manieren om met mensen die recent verhuisd zijn 
in contact te komen, zoals (1) met behulp van het bevolkingsregister, (2) 
via het plaatselijk huisvestingsbureau, en (3) door middel van een 
advertentie. Laatstgenoemde mogelijkheid, die overigens ook bij zwangere 
vrouwen en mannen die met pensioen gaan, benut had kunnen worden, leek 
ons minder . geschikt vanwege het risico dat de mensen die op een 
advertentie reageren een niet representatieve subgroep zouden vormen. 
Gezien de hoge kosten die aan een overzicht uit het bevolkingsregister 
verbonden bleken te zijn is gekozen voor benadering van net verhuisde 
mensen via het huisvestingsbureau. De procedure verliep analoog aan die in 
de andere groepen. Mensen die niet langer dan drie maanden geleden in de 
stad Groningen kwamen wonen ontvingen onze brief. Later hebben we ook 
bij deze groep het zoekgebied moeten uitbreiden tot enkele grotere plaatsen 
rond Groningen vanwege het tegenvallend aantal reacties. 
Binnen de groep respondenten die net verhuisd waren is een subgroep 
gevormd van mensen van tenminste 55 jaar die net verhuisd waren 14. Bij 
het samenstellen van een groep mensen van 55 jaar en ouder die net 
verhuisd waren hebben we hulp gekregen van twee plaatselijke 
huisvestingsbureaus, terwijl daarnaast voor deze groep gebruik gemaakt is 
van een overzicht uit het bevolkingsregister. 

5.3 Respons 

In deze paragraaf worden de responscijfers gegeven voor enkele bij de 
selectie van respondenten te onderscheiden stappen. Het belang van deze 
cijfers is vooral gelegen in het feit dat ze iets zeggen over de 
generaliseerbaarheid van de uiteindelijke bevindingen naar de operationele 
populatie. Naarmate de non-respons hoger is wordt de vraag of degenen die 
niet meededen systematisch afwijken van de deelnemende respondenten 
belangrijker. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 
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uitvallers: (1) mensen die om een of andere reden niet tot de doelpopulatie 
gerekend kunnen worden (kaderfouten: Mokken, 1987). Voorbeelden zijn 
mensen die verhuisd of overleden zijn. (2) Daarnaast zijn er mensen die wel 
tot de doelpopulatie behoren, maar (2a) niet door ons bereikt konden 
worden, of (2b) zelf aangaven niet mee te kunnen of willen doen. 

5.3.1 Respondenten met een 'extreme' score op de eenzaamheids
vragenlijst 

De twee groepen van ongeveer 30-35 respondenten die hetzij relatief hoog 
hetzij laag gescoord hadden op de eenzaamheidsvragen dienden ieder 
ongeveer 25% van de reacties uit de steekproef te bevatten, zodat de 50% 
met tussenliggende scores op de eenzaamheidsschaal niet gebruikt hoefde te 
worden. Om deze beide groepen voldoende groot te maken bleek een tweede 
steekproef nodig te zijn. Daarnaast is aan de adressen uit de eerste 
steekproef een herinneringsbrief gestuurd. De resultaten staan vermeld in 
tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Respons in de steekproef uit de telefoongids 

beide eerste steekpr. 
steekproeven (brief + 

herinnering) 

A: verstuurde 573 289 
brieven 

B: teruggestuurde 218 (38%) 125 (43%) 
vragenlijsten 

C: mensen die aan 156 (27% v. A) 86 (30% v. A) 
het hoofdonderzoek (72% v. B) (69% v. B) 
mee wilden doen 

tweede steekpr. 
(brief) 

284 

93 (33%) 

70 (25% v. A) 
(75% v. B) 

Het feit dat de responscijfers tegenvallen wordt deels v,eroorzaakt door het 
gebied waar wij een steekproef trokken; de stad Groningen wordt veel 
gebruikt als onderzoeksgebied. Daarnaast kan het onderwerp een 
onaantrekkelijk karakter hebben gehad doordat het vaag is en mogelijk ook 
bedreigend wanneer men aan een ander (en mogelijk ook zichzelf) moet 
toegeven niet voldoende gesteund te worden. Tenslotte kan een rol gespeeld 
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hebben dat men van deelname geen persoonlijk voordeel hoefde te 
verwachten. 

We hebben de vergelijking van deelnemers en afvallers beperkt tot degenen 
die de toegestuurde vragenlijst ingevuld teruggestuurd hebben (zie paragraaf 
5.2.1) . Tabel 5.2 geeft een overzicht. 

Tabel 5.2 Vergelijking van respondenten die aan het hoofdonderzoek 
mee willen doen met hen die dat niet willen 

Percentage vrouwen 

Gemiddelde leeftijd 

Burgerlijke staat 
partner 
geen partner verweduwd 

gescheiden 
nooit gehuwd 

Wil wel 
meedoen 
(n = 156) 

62% 

42.2 

62% 
6% 
7% 

25% 

Wil niet 
meedoen 
(n = 62) Toets 

53% 

45.3 

72% 
10% 
5% 

13% 

* chi2 

Mann
Whitney 

= .89 

=-1.15 

1.52 

Opleidingsniveau 
laag ** 
middelbaar 
hoog 

19% 
49% 
31% 

38% 
4{)% 
22% z =-2.59 

Betaald werk 

Somscore op twaalf 
eenzaamheidsvragen 

49% 

23.9 

49% 

24.3 

Alleen voor opleidingsniveau geldt: p < .05 
* toets: wel/geen partner 
** . laag: -lagere school tot maximaal LBO 

middelbaar: -(M)ULO / MAVO tot maximaal MBO 
hoog: -vanaf HBO 

= .00 

.19 

Uit de cijfers van tabel 5.2 blijkt dat de groep respondenten die aan het 
hoofdonderzoek wil meedoen niet sterk afwijkt van de groep die niet wil 



-
74 

meedoen. Slechts bij het opleidingsniveau blijkt er sprake van een 
significant verschil; de hoger opgeleiden zijn bij degenen die willen 
deelnemen sterker vertegenwoordigd. Een dergelijke vergelijking tussen wel
en niet-deelnemers is echter vooral van belang wanneer we in staat zijn 
beide groepen op een relevant kenmerk te vergelijken (Nederhof, 1981). Dit 
is het geval, omdat we van beide groepen de score op een aan 
ondersteuning gerelateerd begrip, te weten eenzaamheid, kennen. Het is 
verheugend te constateren dat de somscore van beide groepen op de 
eenzaamheidsvragen weinig uiteenloopt. 

5.3.2 Respondenten, benaderd met hulp van contactpersonen 

In deze paragraaf worden de overige groepen gezamenlijk behandeld omdat 
de manier waarop ze benaderd zijn telkens hetzelfde is. Een uitzondering 
vormt het deel van de pas verhuisden die met behulp van het 
bevolkingsregister direct door ons zijn benaderd. 
Het vormen van voldoende grote groepen respondenten bleek erg tijdrovend 
te zijn. Daarvoor zijn de volgende redenen te noemen: (1) een verkeerd 
oordeel over de omvang van sommige doelgroepen (vrouwen zwanger van het 
eerste kind, en vooral mannen die binnen afzienbare tijd met pensioen 
gaan); (2) de weigering van sommige contactpersonen als zodanig op te 
treden, en tenslotte (3) de vakantieperiode waarin de opbouw van het 
respondentenbestand plaatsvond. 
De vertraging die hierdoor is ontstaan is deels opgevangen door de eisen 
ten aanzien van de kenmerken van de respondenten af te zwakken. De 
responscijfers voor deze groepen zijn samengebracht in tabel 5.3. 

Het grote verschil tussen kolom 1 en 2 kan toegeschreven worden aan de 
volgende factoren: 
(1) Zoals ook onder de tabel is aangegeven is niet nauwkeurig bekend 
hoeveel brieven ook daadwerkelijk door de contactpersonen zijn verstuurd. 
De hier genoemde aantallen kunnen beschouwd worden als een overschatting 
van het werkelijke aantal. Voor zover contactpersonen te veel brieven bij 
ons hebben opgevraagd kunnen we uitgaan van een kaderfout. Zijn echter 
'relevante' personen om een of andere reden niet benaderd door de 
contactpersonen dan vallen ze onder categorie 2a (wel tot de doelpopulatie 
behorend, maar niet te bereiken; zie paragraaf 5.3). De yraag is in hoeverre 
het wegvallen van deze laatste categorie leidt tot systematische 
vertekening. Verondersteld wordt dat deze invloed gering is, omdat het een 
(al dan niet bewuste) selectie door de contactpersoon betreft en niet een 
keuze van de potentiële respondent zelf . 
(2) Tussen de naar ons gestuurde antwoordkaarten bleken ook kaarten te 
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Tabel 5.3 Respons in de subgroepen die met hulp van contactpersonen 
zijn gevormd 

1 2 3 4 5 
Subgroepen n %van 1 n %van 4 

A: Zwangere vrouwen met 265 129 (49%) 106 89 82 (92%) 
een betaalde baan 

B: Mannen die binnenkort 222 89 (40%) 68 60 52 (87%) 
met pensioen gaan 

C: Mensen die kortgeleden 415 211 (51%) 161 109 105 (96%) 
verhuisd zijn 

1: Introductiebrieven verstuurd door contactpersonen (geschat omdat niet 
bekend is hoeveel brieven exact door de contactpersonen zijn verstuurd) 

2: Mensen die de antwoordkaart opstuurden 
3: Mensen die aan de selectiecriteria voldeden 
4: Mensen die gevraagd zijn mee te doen 
5: Mensen die daadwerkelijk hebben meegedaan 

zitten van mensen die niet tot de doelgroep behoorden, en die ten onrechte 
van de contactpersonen een brief ontvangen hadden, zoals vrouwen die 
binnenkort met pensioen gaan. Omdat in onze brief duidelijk stond welke 
respondenten wij zochten mag geconcludeerd worden dat een aantal mensen, 
dat ten onrechte een brief ontvangen had, zelf deze fout ontdekte en 
daarom de antwoordkaart niet terugstuurde. 
Deze factor verklaart overigens ook het verschil tussen de tweede en derde 
kolom, dat grotendeels toegeschreven kan worden aan antwoordkaarten van 
mensen die niet aan de criteria voldeden, zoals vrouwen die al te ver in de 
zwangerschap gevorderd waren, mannen die al gepensioneerd waren, en 
mensen die binnen hun eigen woonplaats verhuisd waren of bij wie de 
verhuizing al langer geleden had plaatsgevonden. We kunnen deze 
verschillen tot de kaderfouten rekenen. 
Samengevat blijken de responscijfers laag uit te vallen, ook al zal er door 
de zojuist genoemde factoren sprake zijn van een overschatting van de mate 
van nonrespons. Gelet op het doel van dit onderzoek, waar de nadruk meer 
ligt op de structuur van de data (schaalconstructie) dan op de hoogte van 
de scores, mag echter betwijfeld worden of degenen die weigerden mee te 
doen de resultaten wezenlijk zouden hebben veranderd. 
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5.4 Verzameling van de gegevens 

5.4.1 De procedure 

De eerste informatie die de respondenten ontvingen bestond uit een 
introductiebrief, verstuurd door ons of via de contactpersonen. Mensen die 
voor deelname geselecteerd werden ontvingen vervolgens een brief waarin 
stond dat een van de intervicw(st)ers binnenkort contact zou opnemen om 
aanvullende informatie te geven, vragen te beantwoorden, te vragen om 
uiteindelijke toestemming en tenslotte om een afspraak te maken voor het 
interview bij de respondent thuis. 
De respondent werd verteld dat er van tevoren enkele vragenlijsten zouden 
worden toegestuurd die ingevuld dienden te worden voordat het interview 
zou plaatsvinden. Ook werd gevraagd de respondent zonder aanwezigheid 
van anderen te kunnen interviewen. 
Het interview zelf bestond uit enkele vragenlijsten, alsmede uit een 
vraaggesprek dat deels opgenomen werd (na toestemming van de 
respondent) . Het opnemen diende enerzijds om de interview(st)er de 
gelegenheid te geven een en ander na afloop uit te werken en zich te 
concentreren op het gesprek zelf. Daarnaast werden sommige opnamen 
gebruikt om bepaalde onderdelen van het interview waar de interview(st)er 
zelf een score diende te geven, met alle interview(st)ers samen te scoren. 
Ook hiervoor werd toestemming aan de respondent gevraagd. 
Aan het eind van het gesprek werden nog enkele lijsten achtergelaten met 
het verzoek deze ingevuld op te sturen. De respondent werd een cadeaubon 
van f 25,- overhandigd en haarlhem werd toestemming gevraagd voor een 
tweede interview een jaar later. 

De selectie van respondenten aan wie gevraagd is aan de hertest mee te 
doen heeft willekeurig plaatsgevonden. Er is slechts op gelet dat elke groep 
respondenten met een evenredig aantal vertegenwoordigd zou zijn. 

Omdat er nogal wat vragenlijsten betrekking hadden op vergelijkbare 
onderwerpen is veel zorg besteed aan de volgorde waarin de vragenlijsten 
werden opgenomen. De netwerkafbakeningsinstrumenten zijn zodanig 
geordend dat instrumenten die met behulp van algemene vragen naar 
netwerkleden vroegen vooraf gingen aan instrumenten met specifieke vragen, 
om het risico van contaminatie zo klein mogelijk te ~aken. Sociale steun 
instrumenten zijn zoveel mogelijk verspreid over het gehele interview 
(inclusief de lijsten die vooraf werden toegestuurd, respectievelijk na afloop 
werden achtergelaten). 
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5.4.2 De interview(st)ers 

De 655 interviews (304 bij de eerste meting, 282 bij de tweede meting, en 
69 bij de hertest) zijn afgenomen door zestien interview(st)ers, dertien 
vrouwen en drie mannen. Drie van hen hebben alleen bij de eerste meting 
en de hertest geïnterviewd, terwijl vier van hen pas na de eerste meting en 
de hertest zijn begonnen. De leeftijd van de interview(st)ers liep uiteen van 
26 tot 47 jaar. De meesten hadden reeds ervaring in het afnemen van 
interviews. 
Zowel bij aanvang van de eerste als de tweede meting heeft een intensieve 
training plaatsgevonden. Veel nadruk heeft daarbij gelegen op het 
vraaggesprek waarmee bij beide metingen het interview werd afgesloten, de 
GSSI(-S) . Nadat met de GSSI een keer afzonderlijk was geoefend heeft 
iedere interview(st)er twee complete proefmterviews gedaan bij 
respondenten die niet op de hoogte waren van het feit dat het een 
proefinterview betrof. 
Gedurende de eerste en de tweede meting zijn tweewekelijks bijeenkomsten 
van een hal~e dag met de interview(st)ers georganiseerd. 

5.4.3 Verwerking van de gegevens 

Na een eerste controle door de interview(st)er zijn de gegevens 
gecontroleerd door het onderzoeksteam, met speciale aandacht voor enkele 
vrij makkelijk te maken fouten bij de netwerkafbakening. Ontbrekende 
informatie werd, voor zover mogelijk en zinvol, alsnog achterhaald bij de 
respondent of de interview(st)er. Data invoer is in eigen beheer gedaan 
vanwege de complexiteit van met name de gegevens over het sociaal 
netwerk. Een instrument dat nogal gevoelig bleek te zijn voor fouten is de 
netwerkafbakening met behulp van de exchangevragen. Fouten konden echter 
in praktisch alle gevallen, zij het na een intensieve controle, hersteld 
worden. De lijst waarin naar kenmerken van de netwerkleden werd gevraagd 
bleek niet altijd volledig ingevuld te zijn door de respondent. Door 
telefortisch navragen of (bij grotere omissies) terugsturen van de lijst 
konden ook hier de meeste ontbrekende data aangevuld worden. 

5.5 Beschrijving van de onderzoeksgroep 

Dit hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van enkele demografische 
kenmerken van de respondenten. Tabel 5.4 geeft deze kenmerken, zowel 
voor de groep als geheel, als voor de vier subgroepen. 



Tabel 5.4 Demografische kenmerkeo van de respoodenten, totaal eo per subgroep -...l 
00 

Totale Steekproer Zwangere Maooeo die met Pas 
ooderzoeksgroep telerooogids vrouwen pensioeo gaan verhuisd 
(0-304) (0-65) (0=82) (0-52) (0 -105) 

Vrouwen, percentage 61% 62% 100% 0% 61% 

Leeftijd -gemiddeld 43.2 39.5 28.7 60.6 47.8 
-standaard deviatie 17.1 17.5 4.0 2.1 17.4 

Burgerlijke staat -partner 82% 75% 99% 96% 65% 
-geeo part oer, verweduwd 7% 6% 0% 0% 15% 

gescheideo 4% 3% 0% 2% 9% 
oooit gehuwd 8% 15% 1% 2% 11% 

Opleidings- -tot maximaal LBO 26% 22% 13% 33% 35% 
ni.Yeau -(M)ULO I MAVO tot mal<. MBO 44% 47% 44% 39% 45% 

-vanaf HBO 30% 31% 43% 29% 19% 

Beroepsniveau -geeo betaald werk 38% 44% 16% 4% 68% 
-laag 25% 24% 37% 38% 10% 
-middelbaar 21% 20% 26% 33% 12% 
-hoog 16% 13% 21% 25% 11% 

Doet vrijwilligerswerk 16% 9% 13% 25% 17% 

Doet meer dan helft van huishoudeo 48% 42% 66% 2% 62% 

.Doet meer dan helft van grootbrengeo kindereo 10% 8% 16% 2% 11% 

Volgt opleiding 14% 34% 13% 0% 9% 

WAO 4% 2% 1% 6% 7% 

AOWNUT 10% 14% 0% 0% 19% 

Werkzoekeod 5% 9% 2% 0% 7% 

J aren dal men in -gemiddeld 5.0 5.7 3.2 16.5 03 
huidige omgeving WOOD! -st""daard deviatie 7.2 6.0 2.4 8.2 0.1 




