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6 AFBAKENING VAN HET SOCIAAL NETWERK 

In paragraaf 3.1 zijn de drie instrumenten besproken waarmee het sociaal 
netwerk is afgebakend. In dit hoofdstuk komen de resultaten van de 
netwerkafbakening aan de orde. We geven in paragraaf 6.1 informatie over 
de aard van het netwerk dat met elk van de drie methoden gegenereerd 
wordt, zoals de omvang en het type netwerkleden. In paragraaf 6.2 gaan we 
in op de overeenkomsten en verschillen tussen de netwerken die de drie 
methoden afbakenen. De betrouwbaarheid van het netwerk dat elke methode 
oplevert, alsmede van enkele netwerk(lid)kenmerken, wordt in paragraaf 6.3 
behandeld. In paragraaf 6.4 komen, uitgebreider dan in paragraaf 6.1, 
kenmerken van netwerkleden en hun relatie met de respondent aan de orde. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 6.5, waarin de resultaten 
gerelateerd worden aan de vraagstelling. 

6.1 Beschrijving van de deelnetwerken 

De drie netwerk-afbakenings-methoden, de exchange-, de rolrelatie-, en de 
affectieve methode, leveren samen 8104 namen van netwerk leden op 1S. Dit 
komt neer op een gemiddelde van 26.7 netwerkleden per respondent, met 
een standaard deviatie van 9.2. Het kleinste netwerk bestaat uit 5 mensen, 
terwijl in het grootste 75 netwerkleden zitten. 
De twintig exchangevragen leveren 78% van deze 8104 namen op, 20.7 
mensen gemiddeld met standaard deviatie 6.9. Het aan elk van deze twintig 
vragen gestelde maximum van tien te registreren namen wordt 585 van de 
6080 keer bereikt (20 vragen x 304 respondenten). Dit maximum van tien 
namen wordt meestal geregistreerd bij de exchangevragen naar 'het bij 
elkaar iets drinken' en 'het afleggen van verjaardagsbezoeken', namelijk in 
89% van de 585 keer. De vraag of de beperking tot tien te registreren 
namen per vraag een serieuze beperking heeft ingehouden kan bij 
benadering wel beantwoord worden. We gaan ervan uit dat van de 585 keer 
dat er tien namen zijn geregistreerd, de respondent in een aantal gevallen 
precies tien namen heeft genoemd, en in een aantal gevallen meer. Wanneer 
het percentage respondenten dat tien netwerkleden heeft genoemd 
(aanzienlijk) groter is dan het percentage respondenten dat negen 
netwerkleden heeft genoemd, mogen we aannemen dat er sprake is van een 
discrepantie tussen het aantal genoemde en geregistreerde namen. Tabel 6.1 
geeft een overzicht van het gemiddelde aantal netwerkleden dat 
respondenten per exchangevraag hebben genoemd, alsmede van het 
percentage respondenten dat negen respectievelijk tien netwerkleden 
noemde. 
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Tabel 6.1 Gemiddeld aantal netwerkleden per exchangevraag en 
percentage respondenten dat negen of tien netwerkleden 
noemde 

Vraag Gem. S.d. Pct. 9 namen Pct. 10 namen 

Exch01'" 1.6 1.2 0% 0% 
Exch02 1.3 1.4 0% 0% 
Exch03 2.8 2.8 3% 3% 
Exch04 3.1 2.7 2% 4% 
Exch05 1.9 2.3 2% 5% 
Exch06 1.0 1.5 0% 0% 
Exch07 1.1 1.6 1% 0% 
Exch08 3.1 2.2 2% 1% 
Exch09 3.7 2.5 2% 3% 
Exch10 2.2 1.9 1% 1% 
Exchll 2.6 2.3 2% 2% 
Exch12 0.5 1.0 0% 0% 
Exch13 0.7 1.2 0% 0% 
Exch14 0.7 1.8 0% 0% 
Exch15 1.2 1.5 0% 0% 
Exch16 7.4 3.0 8% 40% 
Exch17 6.6 3.0 9% 28% 
Exch18 3.2 2.6 3% 2% 
Exch19 8.0 3.0 7% 56% 
Exch20 7.4 2.9 13% 40% 

.... Een overzicht van de concrete vragen die hier aangeduid zijn met 
"Exch .. " wordt gegeven in bijlage 1. 

Uit tabel 6.1 blijkt dat het gemiddeld aantal netwerkIeden per 
exchangevraag sterk uiteen loopt. Het zijn vooral de vragen naar sociale 
activiteiten als koffie drinken of verjaardagsvisites die veel namen 
opleveren. Bij deze vier vragen (16, 17, 19 en 20) zien we dan ook veel 
respondenten die 10 namen hebben genoemd. We mogen aannemen dat bij 
deze vragen bij 20% tot 50% van de respondenten nog wel meer namen 
geregistreerd hadden kunnen worden. Ook bij de vrage? 4, 5 en 9 wijzen de 
cijfers erop dat bij een (zeer klein) deel van de respondenten meer namen 
genoteerd hadden kunnen worden, maar mogelijk is hier ook sprake van 
toevalsfluctuaties. 
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De rolrelatie methode levert 34% van de 8104 namen op, gemiddeld 9.0 
netwerkleden per respondent, met een standaard deviatie van 2.4 16. 

Bij de affectieve methode wordt 49% van alle netwerkleden genoemd, 
gemiddeld 12.9 per respondent, met een standaard deviatie van 8.6. 

De omvang van de netwerken die deze drie methoden opleveren is 
vergeleken voor de vier subgroepen onderling (telefoonboek-steekproef, 
zwangere vrouwen, mannen die met pensioen gaan, en pas verhuisden). 
Variantie-analyse geeft geen significante verschillen te zien tussen deze vier 
groepen wat betreft het aantal netwerkleden genoemd bij de 
exchangemethode (p = .29) of met de affectieve methode (p = .26) . De 
subgroepen verschillen echter wel in de omvang van het rolrelatie netwerk 
(p = .00). Zwangere vrouwen en mannen die met pensioen gaan noemen meer 
namen dan de twee andere subgroepen. 

6.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de drie methoden 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de overeenkomsten en 
verschillen in de netwerken die de drie afbakeningsmethoden opleveren 17 

In de vorige paragraaf is reeds gebleken dat er verschillen tussen de 
methoden zijn wat betreft de omvang van de netwerken. Dat is in ieder 
geval voor de rolrelatie methode niet verwonderlijk, aangezien de vragen 
van deze methode zodanig zijn dat er nooit meer dan twaalf netwerkleden 
genoemd kunnen worden (een aantal dat overigens slechts in theorie bereikt 
kan worden). Voor de beide andere methoden geldt geen maximum (afgezien 
van het maximum van tien netwerkleden per exchangevraag). Dit maakt een 
vergelijking tussen de drie methoden lastig. De vergelijking wordt nog 
gecompliceerder doordat bij de rolrelatiemethode slechts naar bepaalde typen 
netwerkleden is gevraagd, bijvoorbeeld niet naar vrienden en kennissen. Om 
deze reden zullen we de drie netwerken op twee manieren vergelijken. Eerst 
gaan we uit van de netwerkleden die genoemd zijn bij de methode met de 
meeste restricties (de rolrelatiemethode ), en kijken vervolgens in hoeverre 
elk van beide andere methoden deze netwerkleden ook weet te identificeren. 
Daarna kijken we nog eens apart naar de netwerken die de exchange- en de 
affectieve methode opleveren, en vergelijken deze onderling op enkele 
kenmerken van de netwerkleden, zoals type, duur van de relatie, 
contactfrequentie, en de mate waarin de respondent zegt het contact met 
het betreffende netwerklid te waarderen. 

In tabel 6.2 wordt het percentage gegeven van netwerkleden, genoemd bij 
de rolrelatie methode, die eveneens bij een van de andere methoden zijn 
genoemd. Uit dit overzicht blijkt dat weliswaar veel netwerkleden ook bij 
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andere methoden genoemd zijn, maar dat toch 26% van de 'rolrelaties' niet 
op andere wijze geïdentificeerd is. Van deze netwerkleden, waar kennelijk 
relatief weinig uitwisselingsrelaties mee onderhouden worden, en die 
bovendien in affectief opzicht niet tot de belangrijkste netwerkleden 
behoren, is het de vraag of zij wel gerekend kunnen worden tot het 
potentieel ondersteunend netwerk, of dat zij, bijvoorbeeld vanwege een 
slechte verstandhouding, in feite een bron van negatieve ondersteuning 
vormen. 

Tabel 6.2 

Type relatie 

Partner 
Ouders* 
Kinderen* 
Zussen/broers * 
Schoonouders 
Buren 
Werkcontacten 

Totaal 

Capaciteit van de exchange- en de affectieve methode om 
netwerkleden, genoemd met de rolrelatiemethode, te 
identificeren 

Percentage genoemd bij 
exchange en alleen 
affect. meth. exchange 

97% 
78% 
90% 
54% 
46% 
14% 
9% 

48% 

1% 
10% 
4% 

16% 
25% 
49% 
15% 

20% 

alleen 
affect. 

1% 
7% 
5% 

14% 
4% 
1% 
8% 

6% 

Aantal 
geen van genoemd bij 
beide rolrelatie 

0% 
5% 
1% 

16% 
25% 
36% 
68% 

26% 

232 
324 
263 
452 
265 
464 
457 

2457 

*. Deze categorieën inclusief eventuele stief-relaties 

Uit tabel 6.2 is al enigszins op te maken dat ook de exchange- en de 
affectieve methode niet dezelfde netwerkleden identificeren. Wanneer we 
alle bij één van deze twee methoden genoemde netwerkleden in tabel 6.3 
bekijken, blijken er voor sommige typen netwerkleden weinig verschillen in 
de identificatie-kans tussen beide methoden te bestaan, terwijl voor andere 
typen deze verschillen veel groter zijn. Beide methoden identificeren veel 
van de partners, ouders, en kinderen. Bij veel van de overige typen blijken 
de exchangevragen een groter deel van de netwerkleden te identificeren. 
Toch blijkt ook de exchangemethode op haar beurt een aanzienlijk deel van 
de netwerkleden te 'missen' die wel door de affectieve methode 
geïdentificeerd worden (de percentages in de derde kolom wijzen daarop). 
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Tabel 6.3 Identificatie van netwerkleden door de exchange- en de 
affectieve methode per type relatie 

Type relatie 

Partner 
Ouders* 
Kinderen* 
Zussen/broers * 
Schoonouders 
Schoonkinderen 
Schoonzussen/zwagers 
Overige familie 
Vrienden 
Kennissen 
Buren 
Werkcontacten 
Overigen 
Onbekend 

Totaal 

Percentage genoemd bij 
exchange en alleen alleen 
affect. meth. exchange affect: 

98% 
82% 
87% 
56% 
61% 
56% 
40% 
17% 
47% 
16% 
15% 
18% 
22% 
1% 

40% 

1% 
11% 
6% 

22% 
33% 
33% 
45% 
47% 
34% 
71% 
81% 
58% 
49% 
93% 

46% 

1% 
7% 
7% 

22% 
6% 

11% 
14% 
36% 
19% 
14% 
4% 

25% 
29% 
6% 

15% 

*. Deze categorieën inclusief eventuele stief-relaties 

Totaal 
genoemd 

235 
314 
327 
555 
201 
162 
702 
298 

1581 
538 
498 
302 
183 
766 

6662 

We hebben de netwerkleden die met deze methoden zijn geïdentificeerd 
nogmaals vergeleken, nu niet op type netwerklid, maar op enkele 
basiskenmerken van de relatie met de respondent 18. 

Netwerkleden die alleen bij de exchangemethode genoemd zijn kent de 
respondent in het algemeen korter (44% tenminste 10 jaar) dan 
netwerkleden die alleen genoemd zijn bij de affectieve methode (72%), of bij 
beide methoden (63%). Bij netwerkleden die alleen bij de exchangevragen 
zijn genoemd is ook de contactfrequentie hoger en de waardering van de 
contacten lager. Ook is de reisduur van de respondent naar het netwerklid, 
gebruikt als indicator voor de geografische afstand, korter. Netwerkleden 
die alleen genoemd zijn bij de affectieve methode hebben een lagere 
contactfrequentie, en een grotere reistijd, dan netwerkleden genoemd bij de 
exchangemethode of bij beide methoden. Deze verschillen zijn alle 
significant (p < .001). 
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6.3 Betrouwbaarheid van het afgebakende netwerk 1.9 

Evenals bij andere instrumenten kan bij een instrument dat beoogt een 
sociaal netwerk af te bakenen, de vraag gesteld worden hoe betrouwbaar de 
verkregen informatie is. Omdat bij een dergelijk instrument geen controle 
op homogeniteit 'van de antwoorden op een set vragen mogelijk is, blijft 
alleen het uitvoeren van een hertest over, waarna de mate van 
overeenstemming tussen de eerste meting en de hertest een indicatie is voor 
de betrouwbaarheid van de antwoorden. 
We kunnen de test-hertest betrouwbaarheid van een afbakenings instrument 
omschrijven als de mate waarin bij de test en de hertest dezelfde 
netwerkleden worden genoemd. Hoewel deze omschrijving op het eerste 
gezicht nogal voor de hand ligt, wordt toch nogal eens volstaan met het 
vergelijken van de omvang van het netwerk dat bij de eerste meting 
respectievelijk de hertest genoemd wordt, ongeacht of er sprake is van 
dezelfde netwerkleden (zie paragraaf 4.1.1). Tabel 6.4 geeft per 
afbakeningsmethode gemiddelde en standaard deviatie van het aantal namen 
genoemd bij de eerste meting en bij de hertest, alsmede de overlap in beide 
netwerken. Het percentage overlap is als volgt berekend: 

% overlap 

Tabel 6.4 

Methode 

100 x + I 2 

N namen genoemd N namen genoemd 1 
[

oP zowel Tl als Th op zowel Tl als Th 

N namen genoemd N namen genoemd 
op Tl op Th 

Gemiddelde en standaard deviatie van het aantal namen 
genoemd bij de eerste meting en bij de hertest, alsmede de 
overlap 1D beide netwerken 

N namen N namen N namen gen. op 
gen. op Tl gen. op Th zowel Tl als Th 
Gem. S.d. Gem. S.d. Gem. S.d. % overlap 

Exchange 22.1 8.3 21.2 7.9 16.3 5.3 74% 
(n = 69) 

, 
Affect. 13.1 9.4 13.0 7.8 10.1 6.2 78% 
(n = 69) 

Rolrel. 8.9 2.3 8.8 2.4 7.8 2.5 88% 
(n=65) 
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Uit de tabel blijkt dat de rolrelatiemethode het meest betrouwbaar is. Dit 
is overeenkomstig de verwachtingen; bij deze methode wordt het meest 
nauwkeurig gevraagd naar een of meer specifieke netwerkleden. Deze 
overweging zou ertoe leiden bij de affectieve benadering de minste overlap 
te verwachten. Het kenmerk 'belangrijkheid', dat bij de affectieve 
benadering centraal staat, lijkt immers minder eenduidig irt vergelijking met 
de kenmerken 'rolrelatie' en 'type uitwisseling' bij respectievelijk de 
rolrelatie- en exchange methode. Toch scoort de exchange methode lager. 
De verklaring kan vermoedelijk gezocht worden in het feit dat bij een 
aantal vragen in deze methode een bepaalde tijdsperiode genoemd wordt 
waarbinnen een type uitwisseling moet hebben plaatsgevonden. Omdat de 
hertest vier weken later afgenomen is zal de exchangemethode het meest te 
lijden hebben onder feitelijke tussentijdse veranderingen, die niets zeggen 
over de betrouwbaarheid van het instrument 20. Een andere factor is het 
feit dat bij enkele exchangevragen meer dan de toegestane tien 
netwerkleden in aanmerking kwamen genoteerd te worden. De 
veronderstelling is weliswaar dat de respondent per exchangevraag namen in 
volgorde van· belangrijkheid noemt, maar het is mogelijk dat die 
veronderstelling alleen opgaat voor bepaalde exchangevragen en/of alleen 
voor de eerste namen per vraag. 
Toch beschouwen wij de gegeven percentages overlap als voldoende hoog om 
van betrouwbare afbakeningsinstrumenten te kunnen spreken. 
Overigens is het mogelijk om (vooral) bij de exchangevragen een scherper 
criterium te hanteren, door te kijken naar het percentage overlap per 
afzonderlijke exchangevraag. Het laagste percentage overlap, namelijk 44% 
komt voor bij Exch06: "Bij wie heeft u zelf de afgelopen maanden wel eens 
geholpen met het huishouden of met klussen?", het hoogste percentage is 
77% bij ExchOl: "Wie past er, als u eens afwezig bent, op uw huis en zorgt 
voor planten of dieren?". 

De betrouwbaarheid van de afbakeningsinstrumenten, uitgedrukt 10 

percentage overlap, verschilt niet tussen vrouwelijke en mannelijke 
respondenten, en hangt evenmin samen met de leeftijd van de respondent, 
of de score op de eenzaamheidsschaal. Bij de exchangemethode blijken 
kleinere netwerken een iets grotere betrouwbaarheid te hebben (p = .09), 
terwijl bij de rolrelatiemethode grotere netwerken juist iets betrouwbaarder 
zijn (p . = .04) . 

Niet alleen is gekeken of de identificatie van netwerkleden betrouwbaar 
genoemd kan worden, ook is voor drie kenmerken van netwerkleden 
nagegaan in hoeverre de respondent betrouwbare informatie verschaft. In 
paragraaf 4.1.1 is aangegeven dat dit onderzoek zich beperkt tot drie van 
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de relatiekenmerken, te weten de contactfrequentie, de duur van de 
contacten, en tenslotte de mate waarin de respondent de contacten 
doorgaans waardeert. Tabel 6.5 geeft een overzicht. 

Tabel 6.5 Test-hertest betrouwbaarheid van enkele netwerklid
kenmerken 

Kenmerk Correlatie (n) 

Contactfrequentie .85 (1381) 

Duur van de contacten .66 (1365) 

Waardering van de contacten .65 (1373) 

Voor alle correlaties geldt: p < .001 

De betrouwbaarheid van de variabele contactfrequentie kunnen we voldoende 
hoog noemen. Bij 'duur van de contacten' en 'waardering van de contacten' 
valt de correlatie lager uit. 

6.4 Beschrijving van het ondersteunend sociaal netwerk 

In deze paragraaf beschrijven we de kenmerken van het "voor ondersteuning 
meest relevante deel van het sociaal netwerk" (zie paragraaf 2.2.1), 
waaronder verstaan worden die netwerkleden die genoemd zijn bij de 
rolrelatievragen en/of behoren tot de twintig bij de exchangemethode 
geselecteerde netwerkleden 21. Eerst worden enkele gegevens op netwerk
lidniveau gepresenteerd: het geslacht van de netwerkleden, de gemiddelde 
contactfrequentie, en de reisduur. Daarna nemen we de respondent als 
eenheid van analyse en kunnen dan karakteristieken van hun netwerken op 
geaggregeerd niveau geven: het gemiddeld percentage vrouwen per netwerk, 
het gemiddeld aantal netwerkleden dat de respondent tenminste eenmaal per 
week ziet, het gemiddeld aantal netwerkleden dat binnen 30 minuten 
reisafstand van de respondent woont, en de dichtheid van het netwerk. 

Van de netwerkleden is 51% vrouw. De gemiddelde leeftijd bedraagt 42.2 
jaar (standaard deviatie 16.8 jaar). De duur van de relatie met de 
respondent loopt uiteen van één maand tot 80 jaar, gemiddeld ruim 16 jaar. 
Het percentage netwerkleden dat de respondent dagelijks ziet is 11%, terwijl 
de respondenten daarnaast nog eens 16% enkele keren per week zien. Daar 
tegenover slaat dat men 27% van de netwerkleden slechts enkele keren per 
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jaar ziet, en 5% nog minder vaak. Bij 73% van de netwerkleden wordt 
aangegeven dat de contacten doorgaans langer dan een uur in beslag nemen, 
terwijl bij 7% de duur doorgaans slechts enkele minuten is. De reistijd loopt 
erg uiteen. Van de netwerkleden woont 4% op een afstand van meer dan 
drie uur. Daarentegen woont de helft van alle netwerkleden op een afstand 
van maximaal twintig minuten. 
Op geaggregeerd niveau blijkt dat het gemiddeld percentage vrouwen per 
netwerk 52% bedraagt. Dit wijkt nauwelijks af van het percentage vrouwen 
onder alle netwerkleden. Wel is er een significant verschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke respondenten in het percentage vrouwelijke 
netwerkleden; dit bedraagt 55% bij vrouwen en 46% bij mannen (t = 7.6, P < 
.001). Het gemiddeld aantal mensen dat de respondent tenminste enkele 
malen per week ziet bedraagt 7.9 (s.d. 4.0). Dit aantal is bij mannelijke 
respondenten iets groter dan bij vrouwelijke, zij het niet significant. 
Het aantal netwerkleden dat binnen dertig minuten reisafstand woont 
bedraagt gemiddeld 12.9 (s.d. 5.7) . Ook hier zijn geen noemenswaardige 
verschillen tussen vrouwen en mannen. 

We kijken ten slotte naar de dichtheid van het netwerk. Zoals in paragraaf 
3.1.3 al aangegeven is, zijn we geïnteresseerd in contacten tussen 
netwerkleden onderling, buiten de respondent om. Daarom is nagegaan 
welke contacten er bestaan tussen de tien hoogst geclassificeerde 
netwerkleden. We tellen de contacten met de respondent niet mee, maar 
gebruiken een maat voor de dichtheid die eenvoudig is aan te passen voor 
het netwerk inclusief de respondent. We beschouwen als indicator voor de 
dichtheid het aantal bestaande contacten tussen de tien netwerkleden. Dit 
aantal heeft een range die loopt van minimaal o naar maximaal (1/2 x 10 
(10-1» = 45 contacten. Gemiddeld blijken er 14.8 contacten tussen de tien 
netwerkleden te bestaan (s.d. 6.9), met uitschieters van 1 tot 37 contacten. 

6.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben de drie instrumenten om het sociaal netwerk af te 
bakenen, centraal gestaan. Deze instrumenten hebben in dit onderzoek een 
functie waarin ze elkaar aanvullen. Het is niet de bedoeling geweest in een 
onderlinge vergelijking uit te maken welk instrument het meest geschikt is 
om het bedoelde deel van het sociaal netwerk, het primair persoonlijk 
sociaal netwerk (zie paragraaf 2.2.1), in kaart te brengen. Wel kan de vraag 
gesteld worden of de ( combinatie van) instrumenten de "voor ondersteuning 
meest relevante" netwerkleden afbakenen, en of deze afbakening 
betrouwbaar genoemd kan worden. 
Het is moeilijk de betrouwbaarheidscijfers van de drie instrumenten in dit 
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onderzoek te vergelijken met resultaten uit ander onderzoek. Doorgaans 
worden netwerk-afbakenings-instrumenten slechts eenmaal voorgelegd. Wordt 
wel naar de betrouwbaarheid gekeken dan betreft het, zoals eerder 
aangegeven, vaak de omvang van het netwerk, en niet de afzonderlijke 
netwerkleden. Wij achten het percentage overlap voor alle drie de methoden 
voldoende, maar zeker niet bijzonder hoog. Dat de overlap bij de 
exchangemethode het geringste is, kan verklaard worden doordat deze 
methode het meest gevoelig lijkt voor werkelijke veranderingen. Ook het 
feit dat veel respondenten bij enkele exchangevragen meer namen noemden 
dan de tien die genoteerd konden worden, doet de kans op een geringere 
overlap stijgen. Immers, bij de hertest kan het gebeuren dat wel dezelfde 
namen genoemd worden, maar door bij het opnoemen van namen de volgorde 
van enkelen te verwisselen, kunnen tien andere namen dan op Tl genoteerd 
worden. 

De vraag of de genoemde netwerkleden de bedoelde zijn, heeft betrekking 
op de validiteit van de vragenlijsten. Zoals eerder gesteld is, heeft het 
vaststellen van de validiteit van de afbakeningsinstrumenten niet centraal 
gestaan in dit onderzoek. Veronderstellingen omtrent de validiteit zijn 
gebaseerd op de typen netwerkleden die elk van de methoden oplevert, 
alsmede op onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen de drie 
methoden. 
Netwerkleden die alleen bij de exchange-methode, alleen bij de affectieve 
methode, of bij beide methoden genoemd zijn wijken onderling significant af 
op kenmerken als duur van de relatie, contactfrequentie, reisduur, en 
waardering van de contacten. Deze verschillen onderschrijven dat er 
verschillende typen deelnetwerken zijn geïdentificeerd, hetgeen overeen
komstig de bedoeling is. 
Ook de wijze waarop rolrelatie-typen verdeeld zijn over de exchange- en/of 
affectieve methode is aannemelijk, tegen de achtergrond van de 
verschillende deelnetwerken. Als voorbeeld kunnen genoemd worden: het 
relatief hoge percentage 'overige familieleden' dat alleen bij de affectieve 
methode genoemd is, of de hoge percentages kennissen en buren die alleen 
bij de exchange-methode genoemd zijn. Opmerkelijk is wellicht dat 25% van 
de werkcontacten wel bij de affectieve benadering genoemd wordt, maar 
niet bij de exchangebenadering. Vooralsnog blijft het echter de vraag of 
deze netwerkleden tot de meest relevante gerekend moeten worden. Zo ja, 
dan kan gesteld worden dat dergelijke typen netwerkl~den, met wie men 
vaak contact heeft, ook bij de exchange-methode genoemd hadden moeten 
worden. Dit zou dan pleiten voor aanpassing van de exchange-vragen. Een 
tweede mogelijkheid is, zoals eerder opgemerkt, dat een deel van de 
genoemde netwerkleden niet tot het voor ondersteuning meest relevante deel 
van het netwerk behoort. We hebben dan te maken met de vraag in 
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hoeverre de instrumenten overbodige netwerkleden identificeren. Zolang niet 
duidelijk is in hoeverre elk van de genoemde netwerkleden een bijdrage 
levert aan ondersteuning in de vorm van interacties of van invloed is op de 
perceptie van de betrokkene, is het moeilijk om de vraag naar de efficiëntie 
van de instrumenten aan de orde te stellen. 
Met betrekking tot de exchange-methode kan wel de vraag gesteld worden 
of alle 20 vragen noodzakelijk zijn om het actieve deel van het netwerk te 
identificeren. Weliswaar kan gesteld worden dat elke extra exchangevraag 
nieuwe informatie oplevert, ook over netwerkleden die al eerder genoemd 
zijn. Toch lijkt het zinvol na te gaan of met een klein deel van deze 
twintig vragen niet een groot deel van het netwerk geïdentificeerd kan 
worden. Onderzoek naar deze vraag valt echter buiten de doelstellingen van 
deze studie. 






