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7 GLOBALE SOCIALE STEUN 

In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de resultaten van de 
betrouwbaarheids- en validiteitsanalyses van de verschillende globale 
instrumenten. De netwerklidspecifieke instrumenten komen, vanwege het 
totaal verschillende karakter ervan, in hoofdstuk 8 aan de orde. In 
paragraaf 7.1 worden de scores op de afzonderlijke items besproken. In 
paragraaf 7.2 onderzoeken we de dimensionele structuur van de lijsten met 
items en vignetten. We gaan dan tevens na in hoeverre de a priori 
veronderstelde dimensies empirisch aantoonbaar zijn. Vervolgens wordt in 
paragraaf 7.3 de homogeniteit en de test-hertest betrouwbaarheid aan de 
orde gesteld, alsmede de cumulativiteit van de schalen. In paragraaf 7.4 
tenslotte wordt de validiteit van de schalen nader uitgewerkt. Het hoofdstuk 
wordt weer besloten met een paragraaf, 7.5, waarin de gepresenteerde 
resultaten aan de onderzoeksvraag gerelateerd worden. 

In verband met het v66rkomen van zowel positief als negatief gestelde 
vragen zijn negatief gestelde items bij de presentatie van de resultaten 
reeds gespiegeld, tenzij anders vermeld is. Bij de vignetten zijn de scores 
op de positief gestelde vignetlen gespiegeld, zodat ook hier geldt dat een 
hogere score duidt op meer ondersteuning. Voor discrepanties geldt dat een 
hoge score staat voor een grote overeenstemming tussen verkregen en 
gewenste steun (dus weinig discrepanties). Bij de eenzaamheidsschaal 
tenslotte staat een hoge score voor een hogere mate van eenzaamheid. 

7.1 Gemiddelde en spreiding van de scores op de ondersteunings
vragen 

Een eerste indruk van de kwaliteit van de gegevens wordt verkregen door 
na te gaan of de afzonderlijke items in staat zijn te discrimineren tussen 
verschillende respondenten. Wanneer alle respondenten op een bepaald item 
hetzelfde antwoord geven, heeft dit item geen informatieve waarde en kan 
om die reden weggelaten worden. We geven in deze paragraaf een beknopt 
overzicht van gemiddelden en standaard deviaties per type instrument. De 
gemiddelden en standaarddeviaties van alle afzonderlijke vragen in de 
ondersteuningsinstrumenten zijn in bijlage 2 opgenomen. 
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7.1.1 Ondersteunende interacties 

Items 
De gemiddelde scores op de 43 positieve interacties lopen uiteen van 1.33 
tot 3.00 (op een vier-puntsschaal met waarden 1 tot en met 4); de 
standaarddeviaties lopen uiteen van .60 tot .95. Het hoogste percentage in 
één categorie loopt uiteen van 36% tot 73%. Bij de 7 negatieve interacties 
liggen de gemiddelden na spiegeling tussen 3.46 en 3.76, met 
standaarddeviaties tussen .47 en .69; de hoogste percentages lopen van 51% 
tot 77%. 

Vignetten 
Bij de vignetten is gescoord door op een lijn van 99 millimeter een streepje 
te zetten op de plaats waarvan de respondent vond dat die het beste 
haar/zijn positie weergaf. De gemiddelde score op de 16 positieve vignetten 
loopt (na spiegeling) uiteen van 40.9 mrn tot 75.2 rnm, de standaarddeviaties 
van 28.3 tot 36.2 mmo 
De gemiddelde score op de 16 negatieve vignetten loopt uiteen van 53.9 mm 
tot 78.6 mm, de standaarddeviaties van 25.4 tot 36.0 mm 22 

7.1.2 Discrepanties m ondersteunende interacties 

Bij deze lijst met 43 (positieve) interacties staat centraal in hoeverre 
respondenten een antwoord geven dat afwijkt van categorie 3 'het is precies 
goed zo'. In deze categorie scoorden, afhankelijk van het item, 56% tot 91% 
van de respondenten. Categorie 4, 'gebeurt te vaak', werd door 0% tot 9% 
van de respondenten ingevuld. Bij de betekenis van deze laatste categorie, 
die wél op een discrepantie duidt, maar niet op een tekort, wordt later nog 
stilgestaan. 

7.1.3 Gepercipieerde ondersteuning 

Items 
De gemiddelde scores op de 27 positieve items lopen uiteen van 2.77 tot 
3.42 (op een vier-puntsschaal met waarden 1 tot en met 4); de 
standaarddeviaties lopen uiteen van .44 tot .84. Het hQogste percentage in 
één categorie loopt uiteen van 50% tot 82%. 
Op de 4 negatieve items liggen de gemiddelden na spiegeling tussen 3.12 en 
3.45, met standaarddeviaties tussen .66 en .79; de hoogste percentages lopen 
van 46% tot 55%. 
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Vignetten 
De gemiddelde score op de 13 pOSItIeve vignetten loopt (na spiegeling) 
uiteen van 45.2 mm tot 77.1 mm, de standaarddeviaties van 21.5 tot 34.4 
mmo 
De gemiddelde score op de 11 negatieve vignetten loopt uiteen van 68.5 mm 
tot 83.4 mm, de standaarddeviaties van 19.4 tot 35.5 mm 23 

7.2 Dimensionele structuur van de ondersteunings-instrumenten 

In deze paragraaf komen drie zaken aan de orde. In de eerste plaats gaan 
we na of het veronderstelde onderscheid tussen ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning ook empirisch aantoonbaar is. De resultaten 
staan in paragraaf 7.2.1. Vervolgens doen we in paragraaf 7.2.2 hetzelfde 
met betrekking tot de a priori veronderstelde dimensionele structuur in 
enkele instrumenten. Omdat blijkt dat het wel zinvol is interacties en 
gepercipieerde ondersteuning te onderscheiden, maar niet de a priori 
veronderstelde dimensies, is vervolgens onderzocht welke dimensionele 
structuur eventueel wel aan te brengen is (7.2.3 en 7.2.4). 
De analyses zijn telkens uitgevoerd door middel van principale 
componenten analyse, en door het berekenen van inter-item correlaties. 
Respondenten van wie het antwoord op één of meer van de vragen in een 
bepaalde lijst ontbrak, zijn buiten de analyses gelaten die op de betreffende 
lijst zijn uitgevoerd. 

7.2.1 Onderscheid ondersteunende interacties - gepercipieerde onder
steuning 

We baseren een oordeel omtrent de mate waarin ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning onderscheidbaar zijn op het gedrag van 
beide typen items in een principale componenten analyse en op de 
gemiddelde correlatie tussen de items. 

Globale items 
We beginnen met een principale componenten analyse over de 50 positieve 
en negatieve interacties en 31 positieve en negatieve items betreffende 
gepercipieerde ondersteuning samen. Op de eerste factor voor rotatie laden 
nagenoeg alle positieve interacties en perceptie-items redelijk tot hoog (.27 
tot .71). De negatieve interacties laden aanzienlijk lager (.03 tot .24). Bij 
rotatie over twee factoren laden de positieve interacties op de eerste factor 
en de negatieve interacties, samen met de perceptie-items op de tweede 
factor. Bij rotatie over drie factoren laden de positieve interacties op àe 
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eerste factor, de positIeve perceptie-Items op de tweede, en de negatieve 
interacties en perceptie-items op de derde factor. 
Inspectie van de correlatiematrix van 70 positieve items laat het volgende 
zien. De gemiddelde correlatie tussen deze 70 items bedraagt .25, de 
correlatie tussen de 43 interactie-items is gemiddeld .30, tussen de 27 
peïceptie-items gemiddeld .32, en tenslotte tussen elk paar interactie-en 
perceptie-items gemiddeld .19. Op grond van deze bevindingen concluderen 
we dat interactie- en perceptie-items ook empirisch onderscheiden kunnen 
worden. 

Vignetten 
Op de 56 vignetten samen (32 betreffende interacties en 24 betreffende 
gepercipieerde ondersteuning) is een componenten analyse uitgevoerd. Op de 
eerste factor voor rotatie laden de vignetten .26 tot .76. Bij rotatie over 
twee factoren laden negatieve interactie- en perceptie-vignetten hoog op de 
eerste factor, terwijl de positieve vignetten hoog op de tweede factor 
laden. Bij rotatie over drie factoren blijken de eerste twee factoren op 
dezelfde wijze te worden bepaald. De derde factor is moeilijk te 
interpreteren. Rotatie over vier factoren laat bij de eerste twee factoren 
een onderscheid zien in negatieve vignetten die vooraf zijn toegestuurd 
(factor 1), dan wel na afloop van het interview zijn achtergelaten (factor 
2). Ditzelfde onderscheid tussen vooraf toegestuurde en achtergelaten 
vignetten treffen we bij de positieve vignetten aan bij factor 3 en 4. Pas 
bij rotatie over vijf factoren ontstaat een factor waar uitsluitend 
interactie-vignetten hoog op laden. 
Het onderscheid tussen interacties en gepercipieerde ondersteuning is 
kennelijk minder relevant dan het onderscheid tussen positieve en negatieve 
vignetten of tussen vignetten die vooraf zijn toegestuurd dan wel zijn 
achtergelaten. Gelet op het feit dat de twee laatstgenoemde aspecten beide 
van technische aard zijn, en niet wijzen op een inhoudelijke overeenkomst 
tussen sommige interactie- en perceptie-vignetten, achten wij het 
verdedigbaar vooralsnog een onderscheid tussen interacties en gepercipieerde 
ondersteuning te maken. 

7.2.2 Onderzoek naar de a priori veronderstelde dimensionele structuur 

Bij één instrument, te weten de lijst met vijftig items die ondersteunende 
interacties meten, zijn we nagegaan in hoeverre de a priori veronderstelde 
dimensies (zeven positieve en één negatieve; zie schema 2.3) empirisch 
aantoonbaar zijn. We hebben dit instrument gekozen omdat hierin van elk 
van de onderscheiden dimensies zoveel mogelijk vragen zijn opgenomen. Van 
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de vijftig items konden er vier niet a pnon aan één bepaalde dimensie 
toegekend worden. De analyses zijn uitgevoerd met het programma PEKON 
(Ten Berge, 1986). Met behulp van dit programma is na te gaan hoeveel 
variantie er volgens een tevoren bepaalde structuur door de data verklaard 
kan worden. Door elk item een gewicht van 0 of 1 te geven is een matrix 
gecreëerd die de a priori veronderstelde structuur weerspiegelt. Van de acht 
veronderstelde factoren blijken de eerste zeven onderling hoog te correleren 
(.35 tot .71). De correlaties van de eerste zeven factoren met de negatieve 
factor vallen lager uit (.01 tot .17). De a priori veronderstelde structuur 
verklaart 24.8% van de variantie. 
Gezien het feit dat uit componenten analyse bij onderzoek naar het 
onderscheid tussen interacties en gepercipieerde ondersteuning al duidelijk 
werd dat er sprake is van één generale factor, is het niet verbazend dat de 
eerste zeven factoren onderling aanzienlijk correleren. Er kan kennelijk 
hooguit sprake zijn van subdimensies, met uitzondering van de negatieve 
interacties, die wel een andere dimensie vertegenwoordigen. In paragraaf 
7.2.3 gaan we per instrument (items/vignetten) en per aspect van sociale 
steun (interacties, discrepanties en perceptie) na of er sprake is van 
interpreteerbare sub dimensies. 

7.2.3 Exploratief onderzoek dimensionele structuur 

7.2.3.1 Ondersteunende interacties 

Items 
Op de 50 items is een principale componenten analyse uitgevoerd. Er 
bleven 280 respondenten over. De 50 interacties samen geven vóór rotatie 
een eerste factor die 28% verklaart. De positieve interacties laden .37 tot 
.72, de negatieve -.06 tot .12. De tweede factor, die 6.8% verklaart wordt 
vooral bepaald door de negatieve interacties, die hier .50 tot .71 laden. De 
negatieve interacties zullen in het vervolg afzonderlijk behandeld worden. 
We gaan nu verder met de positieve interacties. 
Deze 43 positieve interacties leiden in een nieuwe componenten analyse tot 
negen factoren met eigenwaarde ~ 1. De eerste factor verklaart 32.5%; de 
ladingen van de items op deze factor lopen uiteen van .37 tot .72. Van de 
43 interacties hebben 29 een lading van tenminste .50. De tweede factor 
verklaart 5.6%. 
Bij de vraag over hoeveel factoren geroteerd dient te worden hebben we 
ons door twee argumenten laten leiden. In de eerste plaats gebruiken we als 
richtlijn de conventie te roteren over die factoren die een eigenwaarde ~ 1 
hebben. Dit principe resulteert echter doorgaans in selectie van 'teveel' 
factoren. Daarom is ook een zogeheten scree-test uitgevoerd. Door de 
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eigenwaarden van alle factoren in een tweedimensionele grafiek te plaatsen, 
kan nagegaan worden op welk punt er sprake is van een lineaire afname 
van het percentage verklaarde variantie. Factoren die meer variantie 
verklaren worden beschouwd als relevant (Cattell, 1966). 
De scree-test wijst op vier à vijf interpreteerbare factoren. Er is een 
orthogonale (varimax-)rotatie uitgevoerd over drie tot negen factoren 24. 

Een rotatie over vijf factoren is redelijk goed interpreteerbaar. Deze vijf 
factoren verklaren samen 50.7% van de variantie, hetgeen beduidend meer is 
dan de eerste factor alleen, en eveneens meer dan de 24.8% die de a priori 
veronderstelde structuur met acht factoren verklaart. Tabel 7.1 (p.99) bevat 
een overzicht van het ladingenpatroon van de items die interacties meten. 
De vijf factoren zijn als volgt te benoemen: (1) alledaagse emotionele 
steun, (2) emotionele steun bij problemen, (3) waarderingssteun, (4) 
instrumentele/informatieve steun, en (5) social companionship. 
Wanneer we voor vijf schalen, gebaseerd op deze vijf factoren, somscores 
berekenen door die items op te tellen die op een bepaalde factor .40 of 
hoger laden, dan blijken deze vijf somscores onderling tussen .42 en .61 te 
correleren. 
Nagegaan is tot welke resultaten een rotatie over minder dan vijf factoren 
leidt. Bij rotatie over drie factoren zitten (1) en (5) bij elkaar, en ook (2) 
en (4), terwijl (3) de derde factor vormt. We zouden hier de twee eerste 
factoren als volgt kunnen benoemen: 'alledaagse sociale steun' en 'sociale 
steun bij problemen'. Bij rotatie over vier factoren splitsen 1 en 5, terwijl 
2 en 4 dat bij rotatie over vijf factoren ook doen. 
Rotatie over zes factoren leidt tot een factor gevormd door twee items (I07 
en 109). Dit is echter niet goed interpreteerbaar, temeer daar deze 
variabelen bij rotatie over zeven factoren ieder weer op een verschillende 
factor hoog laden. 

Positieve vignetten 
Ook op deze vignetten is een principale componenten analyse uitgevoerd. Er 
waren 294 respondenten die alle positieve vignetten beantwoord hadden. 
De zestien vignetten leveren vier factoren met eigenwaarde 2:. 1 op. De 
eerste verklaart 32.7%. Op deze factor laden de vignetten .38 tot .75. Een 
scree-test wijst op slechts één interpreteerbare factor. Er is geroteerd over 
twee tot vier factoren. De resulterende ladingenpatronen zijn echter slecht 
interpreteerbaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de helft van deze 
vignetten vooraf aan de respondent is toegestuurd, terwijl de andere helft 
na het interview is achtergelaten. De variantie die aan dit aspect 
toegeschreven kan worden, komt tot uitdrukking in de ladingen op de vierde 
factor vóór rotatie, zodat bij rotatie over vier of meer factoren dit niet
inhoudelijk aspect een inhoudelijke interpretatie van de factoren 
bemoeilijkt. Om deze redenen worden de positieve vignetten vooralsnog als 
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een geheel in verdere analyses betrokken, dus zonder onderscheid in 
subdimensies. 

Negatieve vignetten 
Voor de negatief gestelde vignetten geldt hetzelfde als ZOJUIst voor de 
positieve vermeld is. Principale componenten analyse op de antwoorden van 
293 respondenten leverde eveneens vier factoren met eigenwaarde 2:. 1 op. 
De eerste verklaart 35.5%. Op deze factor laden de vignetten .39 tot .76. 
Ook hier wijst een scree-test op één interpreteerbare factor. Rotatie over 
meer factoren levert geen interpreteer bare oplossing. Ook het verschil 
tussen vooraf toegestuurde, en achtergelaten vignetten is bij de negatieve 
versie niet terug te vinden. De negatieve vignetten zullen daarom als een 
geheel in verdere analyses worden meegenomen. 

7.2.3.2 Discrepanties in ondersteunende interacties 

Alvorens een principale componenten analyse op de discrepanties in 
ondersteunende interacties uit te voeren moet een beslissing worden 
genomen over de vierde antwoordcategorie 'gebeurt te vaak', en wel om de 
volgende reden. De categorieën één, twee en vier hebben gemeen dat ze 
duiden op ontevredenheid over de mate van ondersteuning. Categorie één en 
twee hebben bovendien ook nog betrekking op een tekort aan ondersteuning. 
De begrippen 'mate van ontevredenheid' en 'tekort' zijn synoniem voor de 
eerste drie antwoordcategorieën. Om deze reden hebben wij analyses met 
betrekking tot discrepanties slechts uitgevoerd bij respondenten die geen 
gebruik maakten van de vierde antwoordcategorie. Een principale 
componenten analyse is uitgevoerd na verwijdering van respondenten met 
ontbrekende data. Er bleven 207 respondenten over (dus 97 zijn verwijderd, 
waarvan 82 omdat ze tenminste een keer een 4 hadden gescoord). Er zijn 
zeven factoren met een eigenwaarde 2:. 1. De eerste factor verklaart 43.0%. 
Op deze factor laden de variabelen .38 tot .79. Een scree-test wijst op vier 
à vijf interpreteerbare factoren. Omdat de lijst discrepanties uit dezelfde 
items bestaat als in het instrument dat globale interacties meet, en bij die 
globale interacties een rotatie over vijf factoren een interpreteerbare 
structuur opleverde, is ook nu over vijf factoren geroteerd. Deze rotatie 
over vijf factoren, die samen 59.8% van de variantie verklaren, lijkt ook 
hier redelijk interpreteerbaar. De items zijn in tabel 7.1 (p.99) opgenomen 
samen met de vragen naar ondersteunende interacties. 
Opvallend is dat bij de discrepanties enkele informatieve items op de derde 
factor, bij de 'waarderings-items', hoog laden, terwijl ze bij de interacties 
op de vierde factor, bij de instrumentele items, het hoogst laden. Een 
poging deze informatieve items te isoleren in een afzonderlijke dimensie, 
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door over meer dan vijf factoren te roteren, levert niets op. 

We trachten subschalen te construeren die zowel bij de mate van 
ondersteunende interacties als bij de discrepanties uit dezelfde items 
bestaan. Daarom is de volgende stap te kijken naar overeenkomsten in het 
ladingenpatroon van de interacties en de discrepanties. De ladingen van 
beide versies van de items zijn in tabel 7.1 naast elkaar gezet. Daarbij 
worden in principe alleen ladingen ~ .40 vermeld, maar als een item op alle 
vijf factoren lager laadt, wordt de hoogste lading vermeld. 

7.2.3.3 Gepercipieerde ondersteuning 

Items 
Er is een principale componenten analyse gedaan na weglating van 
respondenten met een of meer ontbrekende antwoorden, waarna er 283 
overblijven. Deze analyse is uitgevoerd over 30 van de 31 items, inclusief de 
negatieve nadat deze gespiegeld waren, maar zonder item P14. Bij een 
eerdere analyse viel het wisselend gedrag van item P14 ('geeft men u het 
gevoel dat u hen ongelegen kunt benaderen') op. Dit item blijkt ook de 
laagste gemiddelde score te hebben, hetgeen mogelijk deels veroorzaakt is 
door de onduidelijke formulering. Daarom is dit item verwijderd. 
De eerste factor verklaart 34.0% van de variantie. Een scree-test wijst op 
vier interpreteerbare factoren. De negatieve items splitsen zich samen met 
item P21 af bij rotatie over twee factoren. Rotatie over vier factoren 
levert een redelijk interpreteerbare oplossing (zie tabel 7.2), zij het dat 
deze factoren niet met de door Cobb (1976) onderscheiden dimensies 
overeenkomen. Deze vier factoren verklaren samen 51% van de variantie. 
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Tabel 7.1 Vergelijking interacties - discrepanties bij rotatie over 5 factoren 
(ladingen discrepanties tussen haakjes): 

van I' 
var. factor 1 faclor 2 factor 3 factor 4 factor 5 

:ems nr. (emot.aJI) (emot.pro) (esteem) (instrum) (compan) 
het 
van ID01 .76 (.79) 

u bij IDlO .73 (.81) 
ID30 .66 (.49) m (.42) 

alle ID31 .64 ~) .09 (.44) 32 (.49) 
IDH .58 (.51) .21 (.43) 
ID02 .58 (.41) J:'} (.50) 
ID34 .57 (.61) .:!J (.43) 
ID36 .53 ~) .43 (.40) .18 (.45) 
ID32 .52 ~) m (.42) 37 (.61) 
ID43 51 (56) .49 ~) .00 (.45) 
ID33 .49 (J:'}) .38 (.68) 

van ID22 .79 (.53) ,Q§ (.40) 

283 ID14 .72 (.71) 

. de IDOS .41 (.53) .61 (.42) 
ID15 .56 (.51) 

een ID05 .49 ~) .53 (.58) 

het ID23 .51 (.50) .30 (.44) 

de ID18 39 (.41) 35 (.72) 

t is 
ID04 .39 (.52) 
ID06 .36 ~) ~ (.51) 

op ID37 .68 (.52) 
ID03 .68 (.59) 

net ID21 .67 (.73) 
ren ID20 .60 (.67) 

dat ID19 .56 (.55) 
ID39 .51 (.66) 

lIes ID13 .42 (.59) .48 (.47) 
tie. 

ID16 .65 (.86) 
ID27 .58 (.85) 
ID24 .56 (7) .07 (.40) 
ID28 .55 (.67) 
ID40 J:'} (.51) .55 (Ji) 
ID38 .36 (.45) .47 (d?) .49 (19) 
1035 19 (.54) .46 W) 
ID41 .41 (.44) 

1025 .73 (.71) 
1017 .56 (.52) 
ID42 55 (.65) 
1012 dJ (.40) .54 (51) 
1029 52 (.66) 
ID09 .45 (.37) .50 (,M) 
ID07 J] (.64) .45 (19) 
ID26 .14 (.40) ~ (.52) .42 ~) 

(Onderstreept zijn lage ladingen die slechts toegevoegd zijn om te vergelijken met het 
andere instrument) 

...!. 
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Tabel 7.2 Verdeling van items met ladingen van tenminste .40 over de 
vijf factoren (items staan in volgorde van hun ladingen, 
beginnend met de hoogste lading) 

Factor / Omschrijving Items* 

1 Perceptie over 
2 Perceptie over 

ondersteuning 

houding anderen PU, P12, P04, P08, P19, POS, POl, P25 
alledaagse P27, P24, P23, P26, PIS, PB, P16, P2S, 

3 Perceptie over ondersteuning 
in probleemsituaties 

4 Perceptie over negatieve 
ondersteuning 

P20, P18, P12, P02, (P22) 
PlO, P03, P09, P06, P17, P02, P07 

P30, P31, P28, P29, P21 

* onderstreept op meer dan één factor een lading > .40; 
tussen haakjes: de hoogste lading < .40 

Positieve vignetten 
In een principale componenten analyse op 294 respondenten laden de dertien 
positieve vignetten op drie factoren met eigenwaarde .2:. 1. De eerste 
verklaart 35.0%. Op deze factor laden de vignetten .35 tot .72. Rotatie over 
meer factoren levert geen interpreteerbare resultaten. Ook hier speelt het 
onderscheid tussen van te voren en achteraf ingevulde vignetten een 
belangrijke rol. Dit blijkt overduidelijk uit het feit dat het vignet V4NV4B, 
dat twee maal in dezelfde vorm is voorgelegd, éénmaal vooraf (V4A) en 
éénmaal achteraf (V4B), op twee verschillende factoren hoog laadt. 

Negatieve vignetten 
Een principale componenten analyse over 292 respondenten levert voor de 
elf negatieve vignetten één factor op met een eigenwaarde groter dan 1. 
Gezien de resultaten bij de andere vignetten besluiten we ook nu met één 
set verder te gaan. 

7.2.4 Schaalconstructie 

Uit de componenten analyses is al gebleken dat ondersteunende interacties, 
discrepanties en gepercipieerde ondersteuning ieder opgevat kunnen worden 
als eendimensioneel begrip, en dat er daarbinnen sprake is van enkele 
subdimensies. Op basis van de resultaten van de componenten analyses 
kunnen we slechts vaststellen dát iemand een bepaald type steun ontvangt. 
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De volgende stap is om na te gaan of de items zodanig geordend kunnen 
worden dat de antwoorden een zekere mate van cumulativiteit van het te 
meten begrip weerspiegelen. We kunnen dan namelijk stellen dat iemand met 
een hogere score op een van de schalen ook meer van dat type steun 
ontvangt/ervaart dan iemand met een lagere score. 
Het cumulatieve karakter van de items komt tot uitdrukking door de items 
in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad te plaatsen. Deze 
moeilijkheidsgraad wordt bij dichotome items bepaald door het percentage 
positieve antwoorden per vraag. Verondersteld wordt dat mensen die een 
positief antwoord geven op een 'moeilijk' item, op minder moeilijke items 
eveneens een positief antwoord geven. De mate waarin deze veronderstelling 
op de data van toepassing is, bepaalt de schaalbaarheid van de items. Omdat 
iemands score niet alleen bepaald wordt door het te meten begrip, maar ook 
door allerlei verstorende factoren (begrip van de vragen), zullen items 
zelden het veronderstelde perfecte antwoordpatroon vertonen. Mokken (1971) 
ontwikkelde een probabilistische versie van het schaalmodel, dat 
verstoringen van het optimale antwoordpatroon toelaat. Voor elk item geldt 
daarbij dat naarmate iemand meer van de te meten eigenschap bezit, de 
kans op een positief antwoord groter zal zijn. Of items in voldoende mate 
aan deze voorwaarde voldoen om in een schaal opgenomen te worden, komt 
tot uitdrukking in de drie coëfficiënten Hij, Hi, en H. 
Hij geeft aan in welke mate het antwoord patroon op twee items i en j 
overeenkomt met hetgeen verwacht mag worden (uitgaande van verschillen 
in moeilijkheid tussen beide items). 
Hl heeft betrekking op de schaalbaarheid van item i ten opzichte van alle 
overige items in de schaal. 
De H-coëfficiënt drukt de schaalbaarheid uit van de items samen. 
Om van schaalbare items, respectievelijk een schaal te kunnen spreken, 
dienen de drie coëfficiënten aan de volgende criteria te voldoen. 
(1) Er mag geen enkel paar items in de schaal zitten met een negatieve Hij 
coëfficiënt. 
(2) De schaalbaarheid van de afzonderlijke items alsmede van de schaal als 
geheel dient voldoende te zijn. Gangbare criteria voor de hoogte van de H
en ook van de Hl-coëfficiënt zijn: 

H <.30 geen schaal 
.30 < H <.40 zwakke schaal 
.40 <H <.50 matige schaal 
.50 <H sterke schaal. 

Een laatste eis die aan de schaal gesteld wordt is de volgende. Voor elk 
itempaar dient voor het makkelijkste van beide items de kans op een 
positief antwoord groter te zijn dan voor het moeilijkste van beide items, 
en wel ongeacht de mate waarin iemand de te meten eigenschap bezit. Er is 

. ,'-'-' 
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dan sprake van een zogeheten dubbele monotonie. Of aan deze eis wordt 
voldaan is te zien aan het al dan niet optreden van schendingen in de P
matrix (Mokken, 1971; Debets, Sijtsma & Molenaar, 1987). 

De criteria die tot nu toe aan de orde zijn gekomen zijn alle drie technisch 
van aard. Bij selectie en verwerping van items dienen echter ook 
inhoudelijke argumenten een rol te spelen (Molenaar, 1982). Deze 
inhoudelijke beoordeling kan haaks staan op de technische. In dat geval 
moet een afweging gemaakt worden, hetzij voor een technisch betere schaal 
met een 'minder gelukkige' selectie van items, dan wel voor een inhoudelijk 
beter passende schaal met mogelijk (iets) lagere schaal- en item
coëfficiënten. 

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van het programma MSP (Mokken 
Scale analysis for Polychotomous items) (zie Debets & Brouwer, 1989). Dit 
programma biedt de mogelijkheid een Mokken-schaalanalyse uit te voeren op 
items met meer dan twee antwoordcategorieën. 
Een belangrijke mogelijkheid in dit programma is dat het in een bepaalde 
itemset zelf naar geschikte schalen kan zoeken. Het programma start met 
het paar items dat de hoogste Hircoëfficiënt heeft. Daar wordt telkens dat 
item aan toegevoegd, dat leidt tot de hoogst mogelijke H-coëfficiënt. 
Ook is het mogelijk het programma met een bepaalde startset de 
zoekprocedure te laten doorlopen. 

De door ons gevolgde procedure is telkens de volgende geweest. Eerst is er 
per aspect (interacties, discrepanties en perceptie) en per instrument 
(items, positieve en negatieve vignetten) een analyse gedaan waarbij uit 
alle geschikte items gezocht werd naar een optimale schaal. Geschikt 
werden die items gevonden die aan de volgende twee voorwaarden voldeden: 
(1) de test-hertest correlatie van het item diende niet te laag te zijn, en 
(2) uit de eerder uitgevoerdf< componenten analyse diende te blijken dat het 
item voldoende hoog op de eerste factor laadde 25. 

Vervolgens is gekeken of mogelijk een kleinere selectie van items, die een 
subdimensie van sociale steun meten, een voldoende hoge schaalbaarheids
coëfficiënt zouden opleveren. Er zijn verschillende strategieën denkbaar bij 
het zoeken naar een mogelijke selectie van items. Een ervan bestaat uit het 
zoeken naar een schaal vanuit de gehele itemset, waarbij de toegestane 
ondergrens voor de H-coëfficiënt verhoogd wordt (Van. Tilburg, 1988). Het 
nadeel van deze procedure is dat het criterium puur technisch is, terwijl 
het doel is om inhoudelijk aansprekende c.q. benoembare schalen te 
construeren. Het risico dat een verhoging van de ondergrens in zich heeft 
is enerzijds dat items die eigenlijk een andere sub dimensie 
vertegenwoordigen, maar net boven de ( arbitraire) ondergrens (bijvoorbeeld 
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H = .40) liggen, bij de verkeerde schaal terecht komen. Anderzijds kunnen 
items die inhoudelijk gezien wel bij de schaal horen maar net onder de 
ondergrens vallen, niet worden opgepikt. Met name wanneer het zoeken 
naar schalen gedaan wordt op een itemset waarvan bekend is dat er geen 
sprake is van duidelijk onderscheidbare dimensies, maar hooguit van min of 
meer onderscheidbare subdimensies, speelt het eerst genoemde gevaar een 
grote rol. 
Om dit risico te vermijden is bij het zoeken naar subschalen een andere 
procedure gevolgd, waarbij veelal de uitkomsten van twee analyses bij de 
interpretatie werden betrokken. De eerste betreft een zoekprocedure op de 
gehele itemset, met als startset de twee items die het hoogst op een van de 
(met de principale componenten analyse) onderscheiden factoren laadden. 
Daarbij werd vooral gelet op de 'herkomst' van de items die toegevoegd 
werden. Items die toegevoegd werden dienden bij de componenten analyse 
tenminste .40 te laden op dezelfde factor als waar de twee items uit de 
startset op laadden. 
Daarnaast is een zoekprocedure uitgevoerd met als startset telkens die 
items, die op' één van de onderscheiden factoren tenminste .40 laadden. 

Omdat de lijsten interacties en discrepanties uit dezelfde items bestaan, en 
het wenselijk (en om een goed beeld te krijgen mogelijk noodzakelijk) is om 
per dimensie zowel te weten te komen hoeveel ondersteuning van een 
bepaald type ontvangen wordt, als in hoeverre de betrokkene een tekort 
ervaart, wordt als extra eis ten aanzien van de subschalen bij de globale 
interacties en bij de discrepanties in ondersteuning gesteld dat deze uit 
dezelfde items dienen te bestaan. Een item dat bijvoorbeeld goed in een 
subschaal over hoeveelheid instrumentele steun past, maar niet goed in 
dezelfde subschaal over discrepanties ten aanzien van de geboden 
instrumentele steun, zal dus om deze reden buiten de subschaal gehouden 
worden. 

Een verslag van de met MSP uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage 3. 
In tabel 7.3 geven we een overzicht van de uiteindelijke schalen, met de H-
en Hl-coëfficiënten, en per schaal de range van gemiddelde scores van de 

items uit die schaal. Uitgebreidere informatie over de uiteindelijke schalen 
is te vinden in bijlage 4. 
De betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho is niet in tabel 7.3 opgenomen, deze 
komt in paragraaf 7.3 aan de orde. Gewezen wordt op de extra subscbaal 
die bij de ondersteunende interacties en de discrepanties is gevormd met de 
items die informatieve ondersteuning meten. 
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Tabel 7.3 Overzicht van de geconstrueerde schalen met per schaal de 
H coëfficiënt, de laagste en hoogste Hl coëfficiënt, en het 
laagste en hoogste item-gemiddelde 

n items H Hl gemiddelde 

Interacties (items} 
-Algemene ondersteuning (24) .40 .30 tot .49 1.60 tot 2.99 
-Alledaagse emotionele onderst. ( 4) .53 .45 tot .58 2.46 tot 2.84 
-Emotionele onderst. bij probl. ( 8) .50 .45 tot .55 1.84 tot 2.31 
-Waarderingssteun ( 6) .44 .40 tot .49 2.09 tot 2.68 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) .27 .23 tot .34 1.32 tot 2.26 
-Socia! companionship ( 5) .36 .32 tot .39 2.25 tot 2.61 
-Informatieve ondersteuning ( 4) .43 .31 tot .49 1.87 tot 2.23 

-Negatieve interacties ( 7) .38 .33 tot .44 3.46 tot 3.76 

Interacties (vigQetten) 
-Positieve vignetten ( 9) .37 .30 tot .44 .40 tot .82 
-Negatieve vignetten (10) .35 .31 tot .45 .54 tot .81 

DiscreQanties (items} 
-Algemene ondersteuning (42) .41 .30 tot .50 2.55 tot 2.88 
-Alledaagse emotionele onderst. ( 4) .45 .33 tot .52 2.66 tot 2.71 
-Emotionele onderst. bij probl. ( 8) .57 .50 tot .62 2.62 tot 2.81 
-Waarderingssteun ( 6) .49 .45 tot .54 2.68 tot 2.77 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) .48 .42 tot .58 2.71 tot 2.88 
-Social companionship ( 5) .51 .47 tot .54 2.55 tot 2.67 
-Informatieve ondersteuning ( 4) .47 .40 tot .51 2.55 tot 2.72 

GeQerc. ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde onderst. (28) .40 .29 tot .47 2.79 tot 3.46 
-Perc. over houding anderen ( 6) .48 .45 tot .50 2.92 tot 3.15 
-Perc. over alledaagse onderst. (10) .49 .40 tot .53 3.06 tot 3.43 
-Perc. over onderst. bij probl. ( 7) .42 .34 tot .52 2.79 tot 3.34 
-Perc. over negatieve onderst. ( 4) .63 .61 tot .69 3.13 tot 3.46 

GeQerc. ondersteuning (vignetten} 
-Positieve vignetten ( 6) .39 .34 tot .44 .44 tot .86 
-Negatieve vignetten (10) .39 .33 tot .47 .71 tot .92 
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7.3 Betrouwbaarheid 

In deze paragraaf komen twee maten aan de orde die een indicatie geven 
van de betrouwbaarheid waarmee het bedoelde begrip wordt gemeten. Eerst 
de mate waarin de items in een schaal onderling samenhangen. Het door ons 
gebruikte schaalconstructieprograrnma levert deze informatie in de vorm van 
coëfficiënt Rho. Daarnaast wordt voor elke (sub)schaal de correlatie gegeven 
tussen de score op de eerste meting en de score op de hertest, vier weken 
na de eerste meting afgenomen bij 69 respondenten. Beide indicatoren zijn 
opgenomen in tabel 7.4. 

De betrouwbaarheid van de schalen uitgedrukt in coëfficiënt Rho is 
voldoende tot zeer hoog. Dit laatste met name bij de algemene schalen, 
hetgeen mede veroorzaakt wordt door het grote aantal items. 
Ook de test·hertest correlaties zijn voldoende hoog, met uitzondering van 
de subschalen met negatieve items, die zowel bij de interacties als bij de 
gepercipieerde ondersteuning vrij laag zijn. 
Samenvattend ' kunnen we stellen dat de schalen die met behulp van 
componenten analyse en MSP zijn geconstrueerd, betrouwbaar genoemd 
kunnen worden. In hoeverre de bedoelde begrippen met behulp van deze 
schalen valide gemeten kunnen worden is een vraag die centraal staat in de 
volgende paragraaf . 

7.4 Validiteit 

In de volgende subparagrafen worden de resultaten weergegeven van de 
validiteitsanalyses. We houden daarbij de volgorde aan waarin ze In 

paragraaf 4.2 zijn besproken, te weten: 
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 '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 

7.4.1 Invariantie bij subgroepen 

De samenhang tussen de items, alsmede de mate waarin per aspect van 
ondersteuning subdimensies kunnen worden onderscheiden, is in paragraaf 
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Tabel 7.4 Betrouwbaarheid van de ondersteuningsschalen, uitgedrukt in 
Rho en de test -hert est correlatie (rTl-Th) 

n items Rho 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-Negatieve interacties 

Interacties (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

Discrepanties (items) 

(24) 
( 4) 
( 8) 
( 6) 
( 7) 
( 5) 
( 4) 

( 7) 

( 9) 
(10) 

-Algemene ondersteuning (42) 
-Alledaagse emotionele ondersteuning ( 4) 
-Emotionele ondersteuning bij problemen ( 8) 
-Waarderingssteun ( 6) 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) 
-Social companionship ( 5) 
-Informatieve ondersteuning ( 4) 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning (28) 
-Perceptie over de houding van anderen ( 6) 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning (10) 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen (7) 
-Perceptie over negatieve ondersteuning ( 4) 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten ( 6) 
-Negatieve vignetten (10) 

.94 

.84 

.89 

.82 

.71 

.75 

.75 

.79 

.78 

.81 

.97 

.81 

.91 

.86 

.86 

.83 

.80 

.93 

.81 

.87 

.83 

.86 

.68 

.81 

rTl-Th 

.77 

.65 

.70 

.62 

.82 

.81 

.64 

.56 

* 
* 

.84 

.75 

.80 

.66 

.71 

.81 

.66 

.78 

.57 

.72 

.80 

.49 

* 
* 

* : Van de vignet-schalen is geen hertest correlatie bekend, omdat slechts 
de vignetten uit serie A bij de hertest zijn voorgelegd, en alle schalen 
zowel uit vignetten van serie A als B bestaan. 
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7.2 bij de schaalconstructie al aan de orde geweest. We gaan nu na of de 
gevonden schaalkarakteristieken bij verschillende groepen respondenten 
vergelijkbaar zijn. We onderscheiden daartoe vrouwelijke en mannelijke 
respondenten, evenals jongeren en ouderen, waarbij we mensen vanaf 55 
jaar tot de ouderen rekenen. 
Om de hoeveelheid analyses te beperken zijn slechts de schalen onderzocht 
die met behulp van items de mate van ondersteunende interacties meten. 
Tabel 7.5 geeft een overzicht van de H-coëfficiënten van de interactie
(sub)schalen voor de diverse groepen respondenten. 

Tabel 7.5 Schaalbaarheidscoëfficiënt H voor de item(sub )schalen 
ondersteunende interacties, apart voor vrouwen en mannen, 
jongeren en ouderen 

Schaal Coëfficiënt H: Totaal Vrouw Man Jong Oud 
n: (280) (171) (109) (170) (110) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .4D .39 .4D .40 .33 
-Alledaagse emotionele onderst. .53 .52 .51 .58 .40 
-Emotionele onderst. bij problemen .50 .50 .48 .50 .47 
-Waarderingssteun .44 .47 .44 .45 .45 
-Instrumentele ondersteuning .27 .22 .33 .23 .23 
-Social companionship .36 .40 .35 .44 .25 
-1 nformatieve ondersteuning .43 .47 .44 .46 .35 

Er blijken welDlg verschillen te bestaan tussen de coëfficiënten voor 
vrouwen en mannen, met uitzondering van de subschaal 'instrumentele 
ondersteuning', die bij mannen een coherenter geheel vormt dan bij 
vrouwen. Kijken we naar verschillen tussen jongeren en ouderen (waarbij 
niet vergeten moet worden dat door de selectie van respondenten mannen 
gemiddeld ouder zijn dan vrouwen), dan valt op dat voor enkele schalen de 
schaalbaarheid bij ouderen minder goed is. Met name geldt dit voor de 
subschaal 'social companionship', en in minder mate ook voor 'alledaagse 
emotionele ondersteuning' en 'informatieve ondersteuning'. 

Ook de betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho is voor de vier genoemde groepen 
respondenten vergeleken. De resultaten staan in tabel 7.6. 
Uit deze label blijkt dat de betrouwbaarheidscoëfficiënt van enkele schalen 
bij ouderen lager uitvalt. Voor de dimensies 'instrumentele steun' en 'social 
companionship' kan dit liggen aan het feit dat de behoefte aan de 
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Tabel 7.6 Betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho voor de item(sub)schalen 
ondersteunende interacties, apart voor vrouwen en mannen, 
jongeren en ouderen 

Schaal Coëfficiënt Rho: Totaal Vrouw Man Jong Oud 
n: (280) (171) (109) (170) (110) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .94 .94 .94 .94 .91 
-Alledaagse emotionele onderst. .82 .84 .83 .86 .76 
-Emotionele onderst. bij problemen .89 .89 .87 .88 .88 
-Waarderingssteun .82 .83 .81 .81 .83 
-Instrumentele ondersteuning .71 .68 .73 .70 .62 
-Social companionship .75 .77 .72 .81 .62 
-Informatieve ondersteuning .75 .75 .73 .76 .66 

verschillende items nogal uiteen loopt. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
beide dimensies te veelomvattend zijn om van een sterke eendimensionele 
schaal te kunnen spreken. 

7.4.2 Relaties tussen de schalen onderling 

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de verschillende 
meetinstrumenten met elkaar samenhangen. We beschikken over instrumenten 
die drie aspecten van ondersteuning meten, maar enkele aspecten worden 
door meer dan één instrument gemeten. Dit biedt de mogelijkheid na te 
gaan of instrumenten die geacht worden hetzelfde aspect te meten hoger 
met elkaar correleren dan met andere instrumenten. Tabel 7.7 geeft de 
correlaties tussen de algemene schalen. 

Het feit dat de positieve dan wel negatieve formulering van een vignet meer 
verklaart dan de vraag of een vignet interacties of gepercipieerde 
ondersteuning meet, was reeds bij de exploratieve componenten analyse 
gebleken (paragraaf 7.2.1). Dit komt in tabel 7.7 opnieuw tot uitdrukking. 
Bij de positieve vignetten correleren de interactie- en, de perceptieschaal 
onderling .70. Bij de negatieve vignetten zelfs .79. 

Belangrijker is echter dat de itemschaal voor interacties nagenoeg even 
hoog correleert met 'interactie-vignetten' als met 'perceptie-vignetten'. 
Hetzelfde geldt voor de itemschaal voor gepercipieerde ondersteuning. 
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Tabel 7.7 Correlaties tussen de algemene schalen 

Interacties Discre2anties Perce2tie 
Items Vign. Vign. Items Items Vign. Vign. 

pos. neg. pos. neg. 

Interacties 
-Items 
-Vignetten pos. .48 
-Vignetten neg. .53 .68 

DiscreQanties 
-Items .29 .38 .56 

Perce2tie 
-Items .63 .57 .64 .54 
-Vignetten pos. .42 .70 .67 .39 .60 
-Vignetten neg. .46 .59 .79 .59 .63 .66 

Daarnaast valt op dat alle vier de vignetten-schalen hoger correleren met 
de perceptie-items dan met de interactie-items. 

De correlatie tussen items die interacties meten en items die discrepanties 
meten is lager dan de overige. Dit kan verklaard worden doordat in deze 
algemene interactie schaal ook de hoeveelheid ontvangen steun bij 
problemen meetelt, iets waar niet iedere respondent (evenveel) behoefte aan 
zal hebben gehad. Omdat de behoeften van de respondenten nogal uiteen 
lopen zal het ontbreken van discrepanties niet alleen gevonden worden bij 
mensen met veel, maar (op bepaalde subdimensies) ook met weinig 
interacties. 

Het model van sociale steun, zoals dat in hoofdstuk 2 in schema 2.5 is 
weergegeven, veronderstelt dat interacties en gepercipieerde steun deels 
indirect, via discrepanties, en deels direct aan elkaar gerelateerd zijn. 
Gezien het feit dat de correlatie tussen interacties en gepercipieerde steun 
(.63), aanzienlijk hoger ligt dan tussen interacties en discrepanties (.29), 
concluderen we dat er inderdaad ook sprake is van een directe relatie 
tussen interacties en gepercipieerde steun. 

Nadat de samenhang tussen de algemene schalen is onderzocht, richten we 
ons op de subschalen bij de interacties en de discrepanties. Omdat de 
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subschalen bij interacties en discrepanties uit dezelfde items zijn 
samengesteld, verwachten we in ieder geval voor elk paar subschalen een 
positieve correlatie tussen de mate van interacties en de afwezigheid van 
discrepanties. Uit tabel 7.8 blijkt dat de correlaties inderdaad allen 
positief, en ook significant zijn. Dat de correlaties niet allen in dezelfde 
orde van grootte liggen wordt veroorzaakt door de ongelijke behoefte aan 
het type steun dat de subschalen meten. De behoefte aan alledaagse 
vormen van steun speelt bij meer mensen een rol dan aan specifieke steun, 
zoals emotionele ondersteuning bij problemen of instrumentele 
ondersteuning. 

Tabel 7.8 Correlaties tussen subschalen interacties en discrepanties (n = 
262-297) 

Type subschaal Correlatie 
interacties - discrepanties 

-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

.36 

.13 

.29 

.16 

.42 

.19 

Een mogelijkheid voor verdere analyse met de correlaties tussen de subscha
len van de interactie- en discrepantie-instrumenten biedt de zogeheten 
Multitrait-Multimethod Matrix (Campbell en Fiske, 1959). In deze matrix 
worden correlaties tussen verschillende begrippen, de trekken of traits, die 
met dezelfde methode zijn gemeten, vergeleken met correlaties tussen 
dezelfde begrippen, gemeten met verschillende instrumenten, de 'methods'. 
Het wordt als ondersteuning van de begripsvaliditeit beschouwd wanneer de 
correlaties tussen dezelfde begrippen, gemeten met verschillende instrumen
ten, hoger uitvallen dan de correlaties tussen verschillende begrippen, 
gemeten met hetzelfde instrument. In ons geval kunnen we de subdimensies 
als de verschillende begrippen of trekken beschouwen. en de interacties 
respectievelijk discrepanties als verschillende methoden. De interactie
instrumenten en de discrepantie-instrumenten meten echter niet hetzelfde. 
De eerste meten de hoeveelheid steun, en de tweede de tevredenheid met de 
ontvangen hoeveelheid. En die tevredenheid wordt niet alleen bepaald door 
de hoeveelheid ontvangen steun, maar ook door de behoefte aan 
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ondersteuning. Het zojuist genoemde verschil in behoefte aan bepaalde typen 
ondersteuning stelt ons slechts in staat tot op zekere hoogte na te gaan of 
de correlaties tussen subschalen die hetzelfde type ondersteuning meten (de 
ene keer in de vorm van interacties en de andere keer in de vorm van 
discrepanties), hoger zijn dan de correlaties van dezelfde interacties, maar 
nu met discrepanties in andere typen ondersteuning. 

We gaan uit van de assumptie dat over een groot aantal mensen genomen, 
de schaarste aan steun ongeveer gelijk verdeeld is over de typen 
ondersteuning. In dat geval geeft de mate waarin per subdimensie interacties 
plaatsvinden een indicatie van de behoefte per type ondersteuning. Bij een 
type interacties waar gemiddeld meer behoefte aan bestaat, is de kans 
groter dat er sprake is van een discrepantie, wanneer een respondent weinig 
van dat type interacties ontvangt. We veronderstellen daarom dat de 
correlatie tussen interacties en discrepanties bij typen steun waar meer 
behoefte aan is hoger uitvalt dan bij typen steun waar minder behoefte aan 
IS. 

Voor de correlaties tussen een bepaald type interacties en discrepanties in 
andere typen, verwachten we het volgende. In principe dienen deze 
correlaties lager te zijn dan de correlatie tussen interacties en 
discrepanties van hetzelfde type, wanneer de discrepanties een type steun 
betreffen waar minder behoefte aan is. 
Tabel 7.9 geeft de gemiddelde score op de interactieschalen, waarbij alle 
schalen naar lengte 1 zijn gestandaardiseerd. De schalen staan in deze tabel 
in volgorde van afnemend gemiddelde, hetgeen de volgorde in behoefte 
weerspiegelt. 

Tabel 7.9 Geschatte behoefte per subschaal 

Type subschaal Gemiddelde Rangnummer 

-Alledaagse emotionele ondersteuning 2.65 
-Social companionship 2.44 
-Waarderingssteun 2.37 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 2.13 
-Informatieve ondersteuning 2.06 
-Instrumentele ondersteuning 1.86 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 7.10 geeft een overzicht van de correlaties tussen de 
interactieschalen en de discrepantieschalen, waarbij de schalen in volgorde 
van veronderstelde behoefte staan. 
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Tabel 7.10 Correlaties tussen interactie-subschalen en discrepantie-
subschalen 

Nr. Type subschaal Disc1 Disc2 Disc3 Disc4 Disc5 Disc6 

Interacties 
1 Alled. emot. onderst. .36 .30 .19 .28 .20 .24 
2 Social companionship .30 .42 .29 .25 .26 .25 
3 Waarderingssteun .19 .19 .29 .19 .19 .21 
4 Emot. onderst. bij probl. .17* .08 .03 .13 .11 .10 
5 Informatieve onderst. .18 .14 .17 .22* .19 .16 
6 Instrumentele onderst. .19* .11 .01 .13 .11 .16 

"': correlaties hoger dan de in die rij onderstreepte correlatie 

Uit deze matrix valt op te maken dat de diagonaalwaarden over het 
algemeen de hoogste zijn in elke regel. Schendingen zijn aangegeven met 
een *. De drie schendingen komen alleen voor in de onderdriehoek van de 
matrix, dus tussen paren waar dat toegestaan is, gezien de eerder genoemde 
verschillen in behoefte. 

7.4.3 De instrumenten gerelateerd aan het oordeel van derden: 
sleutelfiguren 

In paragraaf 4.2 is uiteengezet dat bij de tweede meting voor twee 
instrumenten, de items die interacties en gepercipieerde ondersteuning 
meten, data bij netwerkleden van een aantal respondenten verzameld zijn. 
Het betreft de drie belangrijkste netwerkleden (inclusief de partner), aan 
wie gevraagd is de vragenlijsten in te vullen zoals zij meenden dat de 
respondent ze zou hebben ingevuld. Deze procedure is uitgevoerd bij 69 
respondenten, die wel een partner dienden te hebben, maar verder 
willekeurig zijn gekozen. Tabel 7.11 geeft een overzicht van de beschikbare 
data. 
In totaal hebben we informatie van 59 partners (40 + 6 + 13) en van 94 
andere sleutelfiguren (40x2 + 6 + 3x2 + 2). Deze 94 sleutelfiguren horen bij 
51 verschillende respondenten. Alles bij elkaar hebben we (al dan niet 
volledig) vergelijkingsmateriaal van sleutelfiguren bij 64 ~espondenten (de 
som van de getallen in tabel 7.11), hetgeen inhoudt dat bij 5 van de 69 
respondenten van geen enkele sleutelfiguur informatie bekend is 26 
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Tabel 7.11 Aantal ontvangen lijsten van sleutelfiguren per respondent 

Respondenten, waarvan de lijst is teruggestuurd door: 

Partner + 2 anderen 40 
Partner + 1 andere 6 
Partner 13 

2 anderen 3 
1 andere 2 

Niemand 5 

Totaal 69 

De eerste vraag die we aan de orde stellen is of de scores van de 
respondent en die van de partner voldoende samenhang vertonen. De 
correlaties staan in tabel 7.12. In een aantal gevallen zijn een of meer 
vragen niet door de partner beantwoord. We geven daarom twee correlaties. 
De eerste is gebaseerd op alle beschikbare antwoorden en dient ter 
beoordeling van de significantie van de correlaties. Om echter de hoogte 
van de correlaties bij de schalen voor interacties te kunnen vergelijken met 
de correlaties bij de gepercipieerde ondersteuning, is het wenselijk wanneer 
de correlaties betrekking hebben op dezelfde cases. Daarom is een tweede 
correlatie gegeven die betrekking heeft op cases waar de partner alle 
vragen heeft beantwoord. 

De correlaties zijn over het algemeen redelijk. Dat de correlatie bij de 
eerste subschaal van gepercipieerde ondersteuning nogal laag uitvalt wekt 
geen verwondering. Deze vragen hebben immers betrekking op hoe anderen 
denken over de relatie met de respondent, volgens de respondent, en dat 
dan weer volgens de partner. 

Wanneer we de correlaties van de interacties willen vergelijken met die van 
de gepercipieerde ondersteuningsmaten, dienen de waarnemingseenheden 
dezelfde te zijn, zoals in de laatste kolom van tabel 7.12 het geval is. Daar 
blijkt dat de correlaties bij beide typen ondersteuningsvragen niet sterk 
uiteenlopen, terwijl een hogere correlatie bij de interacties vanwege het 
duidelijker karakter ervan verwacht werd. Er blijken onder de interacties 
wel enige hogere correlaties te vinden te zijn bij bepaalde subschalen, 
zoals 'emotionele steun bij problemen', en 'social companionship', maar het 
is vreemd dat de correlatie bij een ogenschijnlijk minstens even duidelijke 
subdimensie als 'instrumentele hulp' zo laag is. Overigens zou het feit dat 
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Tabel 7.12 Correlaties tussen scores respondenten en partners 

Schaal Corr. met Aantal Corr. bij 
partner cases 33 cases 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .53 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .23 
-Emotionele ondersteuning bij problemen .53 
-Waarderingssteun .38 
-Instrumentele ondersteuning .27 
-Social companionship .57 
-Informatieve ondersteuning .45 

-Negatieve interacties .31 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning .34 
-Perceptie over de houding van anderen .14* 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning .33 
-Perceptie over ondersteuning bij probl. .23* 
-Perceptie over negatieve ondersteuning .39 

(49) 
(57) 
(52) 
(56) 
(54) 
(58) 
(55) 

(54) 

(42) 
(57) 
(54) 
(45) 
(58) 

.43 

.21 

.49 

.29 

.17 

.54 

.47 

.21 

.40 

.16 

.35 

.34 

.21 

*:m.u.v. deze schalen geldt voor de correlaties in de eerste kolom: p < .05 

de partner doorgaans beschouwd kan worden als de belangrijkste persoon uit 
het netwerk, en vaak als de meest voor de hand liggende aanbieder van 
ondersteuning, kunnen leiden tot een vermenging van functies, wanneer juist 
aan deze partner gevraagd wordt de door de respondent ervaren 
ondersteuning te beschrijven. De door de partner bedoelde ondersteuning 
zou dan haar/zijn inschatting van de door de respondent ervaren 
ondersteuning kunnen beïnvloeden. Omdat op voorhand niet is te zeggen of 
de partner geneigd zal zijn haar/zijn inbreng te overschatten dan wel te 
onderschatten, heeft het niet veel zin om door middel van vergelijken van 
de gemiddelde scores van respondent en partner verdere analyses te doen. 

Het tweede deel van deze analyse heeft betrekking op een vergelijking van 
de correlatie tussen respondent en partner met de correlaties tussen 
respondent en een of twee andere sleutelfiguren op de ondersteunende 
interacties. De veronderstelling is dat de correlatie met de partner in het 
algemeen hoger zal zijn dan met andere netwerkleden, omdat de partner 
vanwege het dagelijkse contact met de respondent een beter overzicht heeft 
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van de interacties die plaatsvinden. De gegevens staan vermeld in tabel 7.13. 
Deze tabel dient als volgt gelezen te worden. Bij alle respondenten waar 
zowel de score van de partner als van sleutelfiguur A bekend is, vergelijken 
we de correlatie van zowel de partner als van A met die van de respondent. 
Dus bij 25 respondenten is een score op de interacties-overall schaal 
beschikbaar voor zowel de partner als voor sleutelfiguur A. Bij deze 25 
respondenten berekenen we de correlatie tussen R en de partner en tussen 
R en sleutelfiguur A (.80 en .30). Bij 17 respondenten is een score op 
interacties-overall schaal beschikbaar voor zowel de partner als voor 
sleutelfiguur B. (Deze 17 hoeven niet tot de 25 zojuist genoemde te 
behoren!) Bij deze 17 respondenten berekenen we de correlatie tussen R en 
de partner en tussen R en sleutelfiguur B (.53 en .13). Het gaat erom dat 
de correlatie tussen R en de partner hoger is dan tussen R en een 
sleutelfiguur (A of B). 
De conclusie die getrokken kan worden is dat met uitzondering van één 
geval (de subschaal voor instrumentele ondersteuning) de correlaties met 
partners (aanzienlijk) hoger zijn dan met andere sleutelfiguren. 

Tabel 7.13 Correlaties van de respondentscores met die van de partners 
respectievelijk met die van andere sleutelfiguren 

Schaal Correlatie met: partner sleutelfig. 
A B (n) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .80 .30 25 

.53 .13 17 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .38 .24 39 

.23 .14 32 
-Emotionele onderst. bij problemen .57 .30 32 

.58 .27 24 
-Waarderingssteun .38 .12 36 

.26 .25 29 
-Instrumentele ondersteuning .36 .47 34 

.36 .00 21 
-Social companionship .49 .10 44 

.41 .18 33 
-Informatieve ondersteuning .50 -.08 31 

.58 .21 25 

-Negatieve interacties .26 .23 31 
.18 -.11 20 
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7.4.4 Relatie met directe vragen naar sociale steun 

Een belangrijke aanwijzing voor de validiteit van de instrumenten is de 
mate waarin zij gerelateerd zijn aan een instrument waarvan bekend is, dan 
wel verondersteld mag worden, dat het sociale steun meet. We hebben bij de 
tweede meting twee vragen gesteld waarin op een directe wijze naar de 
verkregen steun werd gevraagd. Beide vragen zijn door de interview(st)er 
gesteld. Het betrof één vraag naar de mate waarin de verkregen steun met 
de verwachtingen overeenkwam, en één vraag naar de mate waarin de 
verkregen steun aan de behoefte voldaan had. 

Verwachting 

Tabel 7.14 

veel minder 
minder 
evenveel 
meer 
veel meer 

Frequentieverdeling op de vraag: "Kreeg u van uw omgeving 
al met al meer of minder steun dan u verwacht had?" 
(n =273) 

dan verwacht 3 

" 
25 

" 
154 

" 
89 

" 
2 

Hoewel het verwachtingspatroon niet voor iedereen gelijk is mogen we toch 
wel veronderstellen dat bij mensen die weinig ondersteunende interacties 
rapporteren de kans groter is dat men deze verkregen steun als minder dan 
verwacht beoordeelt, dan bij mensen die veel interacties rapporteren. Met 
andere woorden, we verwachten een positief verband tussen het antwoord 
op de verwachtingsvraag en de somscore op de interactieschalen. Hetzelfde 
geldt voor de discrepanties; naarmate de ondersteuning meer aan de 
verwachtingen voldoet (of deze zelfs overtreft) zullen de discrepanties 
geringer zijn. Voor de gepercipieerde ondersteuning tenslotte ligt het nog 
duidelijker: mensen die minder dan verwacht kregen zullen zich minder 
gesteund voelen. 

Behoefte 

Bij de directe vraag naar de mate waarin de ervaren steun overeenkomt met 
de behoefte, zijn voorspellingen over de relatie met de steun schalen 
enerzijds eenvoudiger, anderzijds moeilijker dan bij de vorige vraag naar de 
verwachtingen. Eenvoudiger omdat we in de directe vraag (expliciet) naar de 
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Tabel 7.15 Frequentieverdeling op de vraag: "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) (0 = 274) 

veel te weinig, echt gemist 14 
te weinig, meer prettig 44 
voldoende 178 
ruim voldoende 38 
te veel 0 

behoefte vragen, terwijl we dat bij de discrepantieschalen (impliciet) ook 
doen. Moeilijker omdat deze directe vraag alleen betrekking heeft op de 
belangrijkste moeilijkheid van het afgelopen jaar, terwijl de steun schalen 
allemaal betrekking hebben op alle gebeurtenissen/moeilijkheden 27. Het is 
echter aannemelijk te veronderstellen dat veel respondenten bij de 
beantwoording ' van een algemene vraag de steun bij de belangrijkste 
moeilijkheid het zwaarst laten wegen, of andersom bij de beantwoording van 
de vraag naar steun bij moeilijkheid X, belangrijke discrepanties bij andere 
moeilijkheden toch ook in het antwoord laten meewegen. Daarom mogen wij 
een positieve correlatie tussen de directe behoefte vraag en de steun 
schalen verwachten, een correlatie die het hoogst zal zijn met de 
discrepantie-steunschalen. Tabel 7.16 geeft een overzicht van de correlaties 
van de steun schalen met de beide directe vragen. 
Uit deze tabel blijkt dat alle correlaties in de verwachte richting liggen 
Dat de correlaties van de behoeftevraag met de discrepantieschalen duidelijk 
hoger liggen dan me' andere schalen is eveneens overeenkomstig de 
verwachtingen. 

7.4.5 Relatie met eenzaamheid 

Bij alle respondenten is de uit elf vragen bestaande eenzaamheidsschaal 
afgenomen. De gemiddelde score op deze schaal bedroeg na dichotomisering 
van de itemscores 3.3, met standaard deviatie 3.2. Het gemiddelde ligt iets 
hoger dan cijfers uit ander onderzoek (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 
1987), maar lijkt toch vergelijkbaar omdat in dit onderzoek een aantal 
respondenten juist geselecteerd is vanwege een hoge eenzaamheidsscore 28. 

Tabel 7.17 geeft voor de verschillende steun schalen de correlatie met 
eenzaamheid. De richting van de samenhang is in alle gevallen conform de 
verwachting. 
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Tabel 7.16 Correlaties tussen ondersteuningsschalen en twee directe 
vragen (n tussen 201 en 274) 

Schaal Correlatie met directe vraag over: 
verwachting behoefte 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-Negatieve interacties 

Interacties (vignetten) 

.22 

.28 

.09 

.09 

.09 

.15 

.17 

.16 

-Positieve vignetten .17 
-Negatieve vignetten .21 

Discrepanties (items) 
-Algemene ondersteuning .20 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .23 
-Emotionele ondersteuning bij problemen .24 
-Waarderingssteun .20 
-Instrumentele ondersteuning .13 
-Social companionship .15 
-Informatieve ondersteuning .13 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning .22 
-Perceptie over de houding van anderen .12 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning .19 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen .18 
-Perceptie over negatieve ondersteuning .28 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

.16 

.13 

Bij benadering geldt voor correlaties > .10 dat p < .05 

.24 

.22 

.13 

.20 

.08 

.18 

.28 

.19 

.29 

.30 

.48 

.32 

.45 

.38 

.28 

.30 

.35 

.29 

.18 

.26 

.24 

.30 

.28 

.31 
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Tabel 7.17 Correlatie sociale steun - eenzaamheid 

Schaal Correlatie met eenzaamheid 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-.49 
-.43 
-.30 
-.26 
-.24 
-.47 
-.33 

-Negatieve interacties -.28 

Interacties (vignetten) 
-Positieve vignetten -.62 
-Negatieve vignetten -.73 

Discrepanties (items) 
-Algemene ondersteuning -.58 
-Alledaagse emotionele ondersteuning -.53 
-Emotionele ondersteuning bij problemen -.63 
-Waarderingssteun -.47 
-Instrumentele ondersteuning -.40 
-Social companionship -.54 
-Informatieve ondersteuning -.36 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning -.62 
-Perceptie over de houding van anderen -.36 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning -.53 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen -.53 
-Perceptie over negatieve ondersteuning -.53 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

-.58 
-.71 

Voor alle correlaties geldt: p .s.. .001; n ligt tussen 208 ( discrepanties) en 
304. N.B.: negatieve schalen gespiegeld! 
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Van de drie aspecten van ondersteuning correleren de interacties gemiddeld 
genomen het laagst. Dit werd ook verondersteld, aangezien deze schalen 
slechts vaststellen hoeveel ondersteuning iemand krijgt, en niet of de 
ondersteuning voldoende is. Omdat de eenzaamheidsschaal ook wel aangeduid 
wordt als gemisintensiteitsschaal (zie paragraaf 4.2), is het een 
ondersteuning van de validiteit dat de door ons als discrepantieschalen 
aangeduide instrumenten, die in feite het missen van ondersteuning meten, 
hoger correleren dan de interacties. Ook de hogere correlaties van de 
perceptieschalen moeten in dit licht beschouwd worden. 
Opvallend is dat bij de interacties de correlaties van zowel de positieve als 
de negatieve vignetten veel hoger zijn dan van de overige interactie
schalen, en daarbij opnieuw niet te onderscheiden zijn van de schalen die 
gepercipieerde ondersteuning meten. 

7.4.6 Voorspellen / verklaren van veranderingen in de steun scores 

In paragraaf 4.2 is stilgestaan bij de mogelijkheden die een longitudinale 
studie biedt om de validiteit van de ondersteuningsinstrumenten te bepalen. 
De vraag is of de wijze waarop in dit onderzoek gegevens over 
gebeurtenissen en moeilijkheden zijn verzameld, ons in staat stelt 
voorspellingen te doen met betrekking tot veranderingen in aspecten van 
sociale steun. Tussen beide meetmomenten is een jaar verstreken; een 
periode waarin zich bij de meeste respondenten zowel positieve als 
negatieve gebeurtenissen zullen hebben voorgedaan, en waarin bepaalde 
moeilijkheden verdwenen zullen zijn, terwijl andere juist ontstaan zijn. Ook 
factoren die de beschikbaarheid en/of bereidwilligheid van het sociaal 
netwerk mede bepalen zullen i;J. dat jaar zijn veranderd. Naar onze mening 
zou het afwegen van alle veranderingen die zich bij een respondent hebben 
voorgedaan, met behulp van zoveel mogelijk informatie over de ernst van 
gebeurtenissen en moeilijkheden, slechts kunnen gebeuren door de 
interview(st)er of door andere beoordelaars. 
Veranderingen in aspecten van sociale steun kunnen worden uitgedrukt in 
verschilscores. Deze verschilscores bevatten altijd een zekere 
onnauwkeurigheid. Omdat de beoordelaars voor de taak zouden staan 
moeilijk vergelijkbare (positieve en negatieve) veranderingen in de situatie 
van een respondent tegen elkaar af te wegen, is besloten niet alle 
respondenten te laten beoordelen. Alleen die respondenten zijn ter 
beoordeling voorgelegd, waar zich relatief extreme veranderingen hebben 
voorgedaan in de scores op schalen die interacties, discrepanties of 
gepercipieerde ondersteuning meten. 
In totaal hebben drie beoordelaars 38 gevallen beoordeeld. Van deze 
gevallen zijn er 33 geselecteerd omdat zich een relatief grote verandering 
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LU de score op de interactie-schaal voordeed, terwijl bij de overige 5 
gevallen sprake was van een relatief grote verandering op de 
discrepantieschaal. De beoordelaars hadden alle drie ruime ervaring met 
beoordelen en waren eveneens goed op de hoogte van het in dit onderzoek 
verzamelde materiaal. 
Van tevoren is hen niet verteld op grond waarvan de 38 gevallen zijn 
geselecteerd. De beoordelaars kregen de beschikking over alle informatie die 
tijdens het interview op Tl verzameld was (inclusief de ondersteunings
instrumenten), alsmede over alle informatie die op T2 verzameld was, echter 
zonder de ondersteuningsinstrumenten. Wel kregen zij een overzicht van de 
gebeurtenissen tussen Tl en T2 en konden zij moeilijkheden die op T2 
gerapporteerd werden vergelijken met moeilijkheden op Tl. Zij dienden per 
respondent voor de interacties, de discrepanties en de gepercipieerde 
ondersteuning aan te geven of er sprake zou zijn van een toename, gelijk 
blijven, of afname van de score. 
Alvorens de resultaten te bespreken is het nodig stil te staan bij het 
verschijnsel dat bekend staat als 'regressie naar het gemiddelde'. Vanwege 
het feit dat er met een zekere mate van onbetrouwbaarheid gemeten wordt, 
moeten we aannemen dat, uitgaande van een normale verdeling van de 
scores over de respondenten, mensen met een hoge score op de eerste 
meting bij een tweede meting iets lager zullen scoren. Omgekeerd zullen 
mensen met een lage score op de eerste meting bij de tweede meting iets 
hoger scoren. Wanneer we nu voor deze analyse respondenten selecteren op 
grond van veranderingen in de afhankelijke variabele (de scores op de 
ondersteuningsinstrumenten), dan lopen we het risico respondenten te 
selecteren bij wie deze veranderingen slechts toe te schrijven zijn aan een 
regressie naar het gemiddelde en niet aan feitelijke veranderingen tussen 
beide meetmomenten. We moeten er dus rekening mee houden dat de 
beoordelaars een aantal gevallen voorgelegd krijgen waar, gelet op 
bijvoorbeeld de gerapporteerde gebeurtenissen en moeilijkheden, geen 
veranderingen voorspeld zullen worden. Daarom krijgen de beoordelaars drie 
antwoordmogelijkheden voorgelegd: toename, gelijk blijven, of afname. 
Wanneer er nu sprake is van bijvoorbeeld een vermindering van de score 
door regressie naar het gemiddelde, dan kunnen de beoordelaars wel 
verwachten dat zich geen verandering voordoet, maar zij mogen niet 
voorspellen dat de score zal toenemen. Dit betekent dat we die gevallen 
waarin de beoordelaar geen verandering verwacht, terzijde moeten leggen. 
In de overige gevallen, waarin de beoordelaar een toe- of afname verwacht, 
zien we de mate waarin de verwachting van de beoordelaar overeenkomt 
met de feitelijke verandering van de scores als een aanwijzing voor de 
validiteit van de instrumenten. Wij menen met deze procedure het risico van 
verstoring van de resultaten door regressie naar het gemiddelde afdoende 
gemeden te hebben. 
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Bij de selectie van respondenten diende de vraag beantwoord te worden 
welke verschilscore als relatief grote verandering is op te vatten. We 
hebben als uitgangspunt gesteld dat de gevallen bij de 10% met de grootste 
toename dan wel de 10% met de grootste afname aan interacties zouden 
moeten zitten. Deze grenzen zijn uiteraard arbitrair. Omdat we slechts 
gevallen selecteerden op grond van hun score op één aspect van sociale 
steun (meestal interacties en soms discrepanties) en we de beoordelaars 
voorspellingen wilden laten doen voor alle drie de aspecten, hadden we ook 
criteria nodig op grond waarvan een toe- of afname van bijvoorbeeld 
gepercipieerde ondersteuning als substantieel beschouwd zou worden. We 
hebben daarom per aspect van sociale steun gekozen voor het trekken van 
een grens bij 10%. In tabel 7.18 is aangegeven welke verschilscores, bij 
gebruik van de zojuist genoemde markeringen, wel of niet substantieel 
geacht worden. De tabel kan als volgt gelezen worden. Bij 10 % van de 
respondenten heeft zich een afname voorgedaan bij de interacties van 26 
tot 10 punten. We noemen deze afname substantieel. (We veronderstellen dat 
bij respondenten die uit deze 10% geselecteerd worden wél sprake kan zijn 
van toevalsschommelingen (regressie naar .het gemiddelde), maar dat een 
beoordelaar op grond van de verstrekte informatie niet mag concluderen dat 
er sprake is van een toename van interacties.) 

Tabel 7.18 Overzicht van weVniet substantiële verschilscores bij de drie 
aspecten van sociale steun 

10% substant. 80% geen subst. 10% substant. 
afname verandering toename 

Interacties -26 tot -10 - 9 tot +12 +13 tot +34 

Discrepanties -66 tot -21 -20 tot +15 +16 tot +39 

Perceptie -23 tot - 7 - 6 tot +10 +11 tot +24 

Voor de geselecteerde 38 gevallen wordt in tabel 7.19 aangegeven bij welk 
aspect van sociale steun er sprake is geweest vad een substantiële 
verandering in de score. In sommige gevallen ontbreekt informatie over 
veranderingen in een aspect van sociale steun, omdat de scores op Tl en T2 
niet beide bekend zijn. 
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Tabel 7.19 

Interacties 

Discrepanties 

Perceptie 
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Overzicht van de mate waarin zich bij de geselecteerde 
gevallen substantiële veranderingen in de scores hebben 
voorgedaan 

10% subst. 80% geen subst. 10% subst. gegevens 
afname verandering toename ontbreken 

18 5 15 (0) 

6 17 9 (6) 

10 17 9 (2) 

Per geval (38) en per aspect van ondersteuning (3) is een oordeel gegeven 
door elk van de drie beoordelaars. 

De overeenstemming tussen de beoordelingen en de veranderingen in de 
scores komt in tabel 7.21 aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre er sprake is van overeenstemming tussen de drie beoordelaars. 
Daartoe is per aspect van ondersteuning Hubert's groepskappa (gewogen) 

-berekend. Deze overeenstemmingsmaat is gebaseerd op de gemiddelde 
overeenstemming tussen elk paar beoordelaars (Popping, 1983a). De 
berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma 'AGREE 4' 
(Popping, 1983b). Tabel 7.20 geeft een overzicht van de overeenstemmings
maten voor de drie beoordeelde aspecten van sociale steun. Twee van de 38 
gevallen zijn hier buiten beschouwing gebleven, omdat daarbij niet door alle 
drie de beoordelaars gescoord is. 

Tabel 7.20 

Interacties 
Discrepanties 
Perceptie 

Inter-beoordelaar overeenstemming met betrekking tot 
veranderingen (Hubert's groepskappa, gewogen) 

Kappa n 

.48 36 

.62 36 

.52 36 

De overeenstemming is redelijk te noemen, zeker gelet op de 
moeilijkheidsfactor die dit beoordelingswerk kenmerkte. Door in plaats van 
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de drie afzonderlijke oordelen een meerderheidsoordeel te gebruiken bij de 
analyses verwachten wij voldoende stabiliteit in de scores te creëren. 
Van de 114 oordelen die gevraagd zijn bleek in slechts één geval dat de 
drie beoordelaars ieder een ander oordeel hadden gegeven (1x toename, 1x 
gelijk blijven, 1x afname). In de overige 113 gevallen bleek er steeds sprake 
van een meerderheidsoordeel (door tenminste twee van de drie beoordelaars 
gegeven) . Tabel 7.21 geeft een overzicht van het meerderheidsoordeel van 
de beoordelaars, afgezet tegen de verandering die feitelijk in de scores 
heeft plaatsgevonden. Bij de discrepanties ontbreekt in zeven gevallen 
informatie. Dit zijn de zes waar een score op de Tl of T2 score ontbreekt 
(zie tabel 7.19), en één geval waar de score van de beoordelaar ontbreekt. 

Tabel 7.21 Veranderingen in scores, zoals tussen Tl en T2 
plaatsgevonden en zoals beoordeeld (meerderheidsoordeel) 

Voorspeld: toename gelijk afname 

Interacties: toegenomen 6 9 0* 
niet sterk veranderd 0 3 2 
afgenomen 3* 12 3 

Discrepanties: toegenomen 7 2 0* 
niet sterk veranderd 3 14 0 
afgenomen 0* 1 4 
geen informatie (7) 

Perceptie: toegenomen 4 5 0* 
niet sterk veranderd 3 11 3 
afgenomen 1* 6 3 
geen informatie (2) 

*. 'foutcel' 

Per aspect van ondersteuning kijken we naar de vier 'hoekcellen'. De mate 
waarin de cellen linksboven en rechtsonder een groter aantal waarnemingen 
bevatten dan de met een * aangeduide 'foutcellen', rechtsboven en 
linksonder, kunnen we als een ondersteuning van de validiteit beschouwen. 
Bij de interacties gaan de door de beoordelaars voorspelde veranderingen in 
75% in de zelfde richting als de feitelijke veranderingen (9/12); bij de 
discrepanties en gepercipieerde ondersteuning bedragen deze percentages 
respectievelijk 100% en 88%. 
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We kijken nogmaals naar de 'hoekcellen', en onderscheiden nu 
meerderheidsoordelen (twee van de drie beoordelaars) van unanieme 
oordelen. In totaal zitten er vier oordelen in de 'foutcellen'. Bij een van 
deze oordelen ontbreekt de score van een van de drie beoordelaars, zodat 
niet is na te gaan of het een meerderheids- of een unaniem oordeel betreft. 
De overige drie zijn meerderheidsoordelen (dus niet unaniem). Van de 27 
oordelen in de goede cellen zijn er 9 een meerderheidsoordeel en 18 
unaniem. 

Het feit dat in de meeste gevallen waarin sprake was van een afgenomen 
score geen toename is voorspeld (en andersom: dat in geen enkel geval waar 
sprake was van een toegenomen score een afname is voorspeld), beschouwen 
we als een ondersteuning voor de validiteit van de instrumenten. Dat de 
meeste 'fouten' bij de interacties zijn gemaakt kan mogelijk als volgt 
verklaard worden. Er kan sprake zijn van een situatie waarin de behoefte 
aan ondersteuning is toegenomen. Maar de respondent is ook afhankelijk 
van de mogelijkheden / bereidwilligheid van het netwerk, dat een min of 
meer onafhankoelijke positie inneemt. Wel mag verwacht worden dat als de 
behoefte aan interacties toeneemt en het netwerk deze interacties niet 
biedt, de discrepanties zullen toenemen. 

7.4.7 Vraag Onderzoek Procedure (VOP) 

Omdat het niet duidelijk is of de Vraag Onderzoek Procedure, die gebruikt 
wordt om de mate van validiteit van de steun instrumenten mede te bepalen, 
zelf betrouwbare informatie oplevert, zullen we eerst in paragraaf 7.4.7.1 
de betrouwbaarheid van deze procedure trachten vast te stellen, waarna in 
paragraaf 7.4.7.2 de resultaten beschouwd worden in het licht van de 
validiteitsvraag. 

7.4.7.1 Betrouwbaarheid van de Vraag Onderzoek Procedure 

De betrouwbaarheid van de Vraag Onderzoek Procedure (paragraaf 4.2) is 
onderzocht door alle VOP-interviews op band op te nemen en nogmaals te 
laten beoordelen door iemand die niet bij het interview aanwezig was, en 
niet op de hoogte was van de score die de interviewster had toegekend. De 
VOP is door drie interviewsters afgenomen en gescoord. Alle beoordelingen 
zijn door één persoon uitgevoerd. De resultaten, die hier worden 
samengevat, zijn uitgebreid beschreven door Van Busschbach (1990). 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven zijn met name drie aspecten die bij de 
beantwoording een rol kunnen spelen bestudeerd, namelijk (1) de 
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netwerkleden die de respondent bij de beantwoording in gedachten heeft, 
(2) de tijdsperiode, en tenslotte (3) de vraag wat de respondent precies 
onder het gevraagde begrip verstaat. We noemen deze aspecten kortweg: 
'netwerkleden', 'tijdsperiode', en 'onderwerp van de vraag'. Bij 
'netwerkleden' is gekeken of de respondent te weinig, precies de goede of 
teveel personen in gedachten had. Bij 'tijdsperiode' is beoordeeld of de 
respondent aan een te korte periode, een goede periode, of een te lange 
periode dacht. Bij 'onderwerp van de vraag' tenslotte is beoordeeld of de 
respondent de vraag inhoudelijk precies begreep, grotendeels wel begreep of 
grotendeels niet begreep. Ook is nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording aan relevante situaties dacht. Er zijn geen strakke 
scheidslijnen te trekken tussen de verschillende antwoordmogelijkheden. De 
interviewster (en ook de beoordelaar) dienden af te gaan op richtlijnen en 
voorbeelden in een uitgebreide handleiding. 
Per aspect is nagegaan in hoeverre de score van de interviewster en de 
beoordelaar overeenkomen. Daarbij is nagegaan of interviewster en 
beoordelaar precies dezelfde score toekennen (overeenstemming type I), 
maar ook in welke mate interviewster en beoordelaar het erover eens zijn 
dat de respondent de vraag al dan niet goed opgevat heeft, waarbij niet 
gekeken wordt of interviewster en beoordelaar overeenstemmen over de aard 
van eventuele fouten van de respondent (overeenstemming type 11). We 
drukken de mate van overeenstemming uit in twee grootheden, namelijk het 
percentage overeenstemming tussen interviewster en beoordelaar, en Cohen's 
kappa (Cohen, 1960; Popping, 1983a). Het voordeel van Cohen's kappa is dat 
deze corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval. Dit is echter 
tevens een nadeel bij extreem scheve verdelingen omdat kappa dan reeds bij 
geringe verschillen tussen interviewster en beoordelaar snel afneemt. 
De keuze van items en vignetten voor behandeling in de VOP is vooral 
bepaald door eigen ervaringen en aanwijzingen van interview(st)ers over 
problemen die tijdens het invullen duidelijk werden. Vragen die relatief vaak 
onduidelijk bleken te zijn, zijn voor de VOP geselecteerd (overigens vielen 
er in absolute zin geen vragen ongunstig op). Dit zijn de volgende items en 
vignetten: 104, 106, 114, 120, 124, 140, POl, P02, PlO, P20, P30, V4A, V8A, 
VIOA, VI7A, V2IA, NI20, NI29, NI41, NP15, en NP25. In tabel 7.22 worden 
voor de drie aspecten 'netwerkleden', 'tijdsperiode', en 'onderwerp van de 
vraag', de percentages overeenstemming en Cohen's kappa gegeven, telkens 
voor beide typen overeenstemming. 
De overeenstemming wat betreft de aspecten 'netwerkleden' en 'tijdsperiode' 
is redelijk te noemen. Het aspect 'onderwerp van de vraag' scoort duidelijk 
lager. Een belangrijke oorzaak moet gezocht worden in het feit dat de 
antwoordmogelijkheden bij dit aspect erg verfijnd waren, waardoor de kans 
dat een gering verschil in beoordeling van de situatie al tot een verschil
lende score leidt nogal groot is. 
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Overeenstemming van type I en type 11 tussen interviewster 
en tweede beoordelaar per aspect, uitgedrukt in percentage 
overeenstemming en in Cohen's kappa 

Overeenstemming Type I Type 11 
Aspect Percentage Kappa Percentage Kappa 

'Netwerkleden' 76% .57 80% .57 

'Tijdsperiode' 79% .60 79% .58 

'Onderwerp van de vraag' 55% .21 69% .41 

(n tussen 220 en 233; de resultaten hebben betrekking op 64 respondenten, 
en per respondent zijn meerdere items/vignetten nagevraagd) 

We hebben vervolgens de analyses toegespitst op het zoeken naar 
verschillen in overeenstemming per type item, dus apart voor globale 
interacties, globale gepercipieerde ondersteuning, vignetten, en 
netwerklidspecifieke items. Ook is nagegaan of er verschillen in 
overeenstemming tussen elk van de drie interviewsters en de tweede 
beoordelaar zijn. Zowel de percentages overeenstemming als de kappa's 
blijken tussen de typen items niet meer uiteen te lopen dan binnen elk type 
(hoewel de meeste vignetten iets lager zitten), zodat de conclusie luidt dat 
er geen 'type-item' effect bestaat. De percentages overeenstemming en de 
kappa's tussen de drie interviewsters lopen wel enigszins uiteen, maar niet 
zodanig dat verondersteld moet worden dat één van de interviewsters 
duidelijk van de andere afwijkt. 
Gelet op de geringe verschillen in antwoordcategorieën concluderen we dat 
de VOP resultaten oplevert die voldoende betrouwbaar zijn. 

7.4.7.2 Resultaten van de Vraag Onderzoek Procedure 

We zullen nu nader ingaan op de informatie die deze gegevens ons 
verschaffen met betrekking tot hetgeen de respondent onder de vragen 
verstaan heeft. 
Achtereenvolgens zullen we nagaan welke netwerkleden de respondent bij de 
beantwoording van een vraag in gedachten heeft, op welke tijdsperiode het 
antwoord betrekking heeft, en tenslotte in hoeverre de voorstelling van het 
onderwerp waar een vraag volgens de respondent betrekking op had 
overeenkomt met het door ons bedoelde onderwerp 29 
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De netwerkleden 
Bij de items, zowel interacties, discrepanties als gepercipieerde ondersteu
ning, is vooraf duidelijk gemaakt aan wie de respondent bij de 
beantwoording van de vragen diende te denken, namelijk aan alle mensen 
waar zij/hij regelmatig mee omgaat. Deze netwerkleden werden door ons 
vervolgens per vraag aangeduid als 'men'. Bij 59% van de 224 vragen die 
aan de orde zijn gekomen bleek dat de respondent de bedoelde netwerkleden 
voor ogen had bij de beantwoording van de vraag. In 7% dacht men aan 
meer mensen dan bedoeld, vooral aan netwerkleden die men zelden of nooit 
zag. In de overige 33% van de gevallen was aan te weinig mensen gedacht. 
De respondent had dan enkele netwerkleden waar zij/hij relatief veel mee 
omgaat niet in de beantwoording betrokken. 
De vignetten leverden nog de beste resultaten op, wat niet verwonderlijk is, 
aangezien in deze vignetten vaak expliciet verwezen wordt naar bepaalde 
netwerkleden, zoals 'de mensen bij X in de buurt'. Interacties bleken iets 
gevoeliger voor een te beperkte opvatting van de betrokken netwerkleden. 

De tijdsperiode 
Nergens is de respondent expliciet duidelijk gemaakt dat de vragen betrek
king hadden op een bepaalde tijdsperiode. Soms bevatte de vraag wel een 
aanwijzing zoals 'de laatste tijd'. We zijn nagegaan in hoeverre de respon
dent aan een andere periode dan 'de laatste maanden' heeft gedacht. Hoewel 
grenzen moeilijk te trekken zijn gaat het er met name om of de 
respondent voorvallen in de beantwoording betrekt die bijvoorbeeld een jaar 
of nog langer hebben plaatsgevonden, dan wel zich juist beperkt tot 
datgene wat zich kort geleden heeft voorgedaan. Uit 46% van de antwoorden 
blijkt dat de respondent de bedoelde periode voor ogen had, bij 50% van de 
antwoorden bleek aan een te grote periode gedacht te worden, terwijl 
slechts in 4% van de gevallen aan een periode van een maand of korter 
werd gedacht. De interactie-items bleken minder gevoelig voor een 
verkeerde tijdsperiode; de items per netwerklid en de vignetten juist iets 
meer. 

Het onderwerp van de vraag 
Misschien wel het belangrijkste aspect in deze Vraag Onderzoek Procedure 
is na te gaan of de respondent begrepen heeft wat het onderwerp van de 
vraag is, waar de vraag betrekking op heeft. Bij sommige vragen zal dat 
nauwelijks een probleem zijn, zoals 'samen gaan winkelen' of 'geld of 
spullen lenen'. Bij andere interacties zoals 'een duwtje in de goede richting 
krijgen' of 'opmonteren/opvrolijken' is dat mogelijk een stuk minder 
duidelijk. 
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In 66% van de antwoorden is het begrip opgevat zoals bedoeld, in 20% bleek 
het in essentie opgevat als bedoeld maar toch iets te ruim of te beperkt. In 
14% van de antwoorden tenslotte is het begrip (groten)deels verkeerd 
opgevat. Het percentage antwoorden waarbij het begrip (groten)deels 
verkeerd is opgevat ligt het hoogst bij de interactie-items, namelijk 20%. 

Kijken we nu naar de drie aspecten netwerkleden, tijdsperiode en onderwerp 
samen dan blijkt dat van de 224 items/vignetten die nagevraagd zijn bij 64 
respondenten (gemiddeld 3.5 per respondent) er, volgens de interviewster, 43 
na een correct overwegingsproces zijn beantwoord, oftewel 19%. Aan de 181 
andere mankeerde telkens iets, hoe gering dat ook mocht zijn. 

We zullen nu de 81% items waar iets verkeerd ging verder bekijken. We zijn 
daarbij vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre het verkeerd opvatten 
van de vraag heeft geleid tot een 'verkeerde' beantwoording van de vraag. 
Het maakt immers nogal wat uit of de 'fouten' zodanig zijn dat de 
respondent bij nader inzien toch liever een ander antwoord geeft, of dat de 
respondent, na kennis te hebben genomen van de discrepantie tussen de 
vraag zoals door ons bedoeld en zoals door haar/hem opgevat, besluit dat 
het eerder gegeven antwoord kan blijven staan. 
Hoewel aan 81% van alle antwoorden iets mankeert, leidt dit in een veel 
geringer aantal tot aanpassing van de score, namelijk in 18% van alle 
antwoorden. Dit percentage is het hoogst bij de interactie-items, namelijk 
29%. 

We zullen nu nagaan of in die gevallen waar sprake is van aanpassing van 
het antwoord, de vraag om één bepaalde reden verkeerd is opgevat. Met 
andere woorden, we gaan na of in deze gevallen vooral de netwerkleden, de 
tijdsperiode of het onderwerp van de vraag verkeerd begrepen was. 
Tenslotte gaan we na of er sprake is van een systematische verandering van 
de antwoorden. Tabel 7.23 geeft een overzicht. 

Het grootste percentage fouten dat leidt tot veranderingen komt voor bij 
respondenten die het onderwerp van de vraag helemaal of grotendeels 
verkeerd hadden opgevat (3 van de 5 ofwel 60%). Gezien het geringe aantal 
is dit weinig zeggend. Uit de tabel blijkt voorts dat er zich ongeveer 
evenveel veranderingen in hogere scores als in lagere scores voordoen. 
Hooguit zou verondersteld kunnen worden dat mensen die de tijdsduur te 
beperkt hebben opgevat aan ondersteuning bij een bepaalde recente 
gebeurtenis hebben gedacht, en die ondersteuning over een langere periode 
wat lager achten. 
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Tabel 7.23 Veranderingen per type 'fout' 

aantal 
Respondent heeft ... 'fout' 

'men' te ruim opgevat 16 
'men' te beperkt opgevat 75 

'de tijd' te ruim opgevat 108 
'de tijd' te beperkt opgevat 9 

'onderwerp' iets te ruim opgevat 21 
'onderwerp' iets te beperkt opgevat 23 
'onderwerp' deels verkeerd opgevat 28 
'onderwerp' (grotendeels) verkeerd opgevat 5 

* +: veranderd 10 een hogere score 
veranderd in een lagere score 

veranderingen * 
totaal + 

1 0 1 
25 12 13 

20 9 11 
5 0 5 

3 3 0 
5 3 2 
6 2 4 
3 0 3 

Dat de resultaten erg afhankelijk zijn van het betreffende item/vignet 
blijkt nog eens uit tabel 7.24, waarin voor de afzonderlijke items 
aangegeven is hoeveel procent van alle antwoorden op basis van een 
verkeerd beeld tot stand kwam, en hoeveel procent van alle antwoorden 
veranderd is. 

We kunnen stellen dat het aantal keren dat een vraag niet helemaal volgens 
de bedoelingen begrepen wordt, bij de meeste vragen aan de hoge kant is. 
Het aantal keren dat dit leidt tot een andere score blijkt echter veel lager 
te zijn. Hoe de respondent gescoord zou hebben als zij/hij direct de goede 
betekenis van de vraag had begrepen blijft gissen. Het is mogelijk dat de 
respondent niet durft toe te geven dat een beter begrip van de vraag tot 
een andere score leidt, en er toe neigt het eerder gegeven antwoord te 
laten staan. Andersom is het echter ook goed voorstelbaar dat de 
respondent zich verplicht voelt, na op de juiste betekenis van de vraag te 
zijn gewezen, deze nieuwe kennis te vertalen in een 'verbeterd' antwoord. 
Een ander belangrijk punt is dat voor deze procedure die vragen zijn 
geselecteerd waarvan wij van te voren verwachtten dat .deze tot misver
standen aanleiding zouden kunnen geven, de moeilijkste als het ware. Dit 
betekent dat de gepresenteerde percentages fouten voor de schalen als 
geheel veel lager zouden uitvallen. 
Ten slotte zij nog vermeld dat de VOP slechts betrekking had op items van 
ondersteuningsschalen. Het ontbreekt derhalve aan vergelijkingsmateriaal met 
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Tabel 7.24 Percentage fouten en veranderingen per item 

Interactie-items 106 124 120 140 104 114 

% 'fout' 78 100 68 89 89 78 
% veranderd 44 0 26 28 33 28 

Perceptie-items POl P02 PlO P20 P30 

% 'fout' 83 85 72 72 82 
% veranderd 0 0 11 17 12 

Vignetten V4A V8A VIOA V17A V21A 

% 'fout' 75 100 93 71 50 
% veranderd 25 14 29 0 0 

bevindingen van items uit andere instrumenten. Daardoor kan moeilijk 
beoordeeld worden of de ondersteuningsitems nu een gunstig of ongunstig 
beeld geven vergeleken met andere instrumenten, en kan uit deze 
bevindingen ook moeilijk een conclusie getrokken worden met betrekking tot 
de validiteit van de instrumenten. 

7.5 Conclusies 

Centraal in dit hoofdstuk stond het ontwikkelen van betrouwbare en valide 
instrumenten om interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning 
te meten op een globaal niveau, dat wil zeggen niet per netwerklid 
afzonderlijk. 
Gebleken is dat een onderscheid tussen interacties en gepercipieerde 
ondersteuning niet alleen theoretisch, maar ook empirisch aanwijsbaar is. De 
a priori aangebrachte onderverdeling in dimensies van ondersteunende 
interacties, wordt door de analyses niet bevestigd. Gelet op het doel 
waarmee deze dimensies zijn onderscheiden (een zo breed mogelijk terrein 
van typen interacties opnemen), is het feit dat een andere structuur, te 
weten zes dimensies van ondersteunende interacties, beter past, zeker 
acceptabel. Dat de dimensies onderling veel gemeen hebben, zoveel dat er 
eigenlijk slechts van subdimensies gesproken kan worden, is enerzijds 
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teleurstellend, omdat het discriminatie tussen subdimensies van 
ondersteuning bemoeilijkt. Anderzijds is het bemoedigend te constateren dat 
verschillende typen interacties, waarvan de behoefte verondersteld wordt 
sterk uiteen te lopen (alledaagse interacties versus interacties m 
probleemsituaties), zich toch onder een noemer laten schikken. 
De negatieve interacties laten zich (na spiegeling van de scores) niet 
rangschikken als een subdimensie. Dit komt overeen met bevindingen in 
ander onderzoek, waarin ook een duidelijk onderscheid tussen negatieve en 
positieve items gevonden wordt (Tempelaar, de Haes, van den Heuvel, van 
Nieuwenhuijzen, & Pennink, 1987; Van Tilburg, 1988). Een van de oorzaken 
kan de negatieve formulering van de items zijn (zie bijvoorbeeld de 
vignetten, waarbij op de negatieve anders gescoord wordt dan op de 
positieve 'spiegelbeelden'). Waar de vignetten echter nog wel hoog laden op 
een gezamenlijke factor, lijken negatieve interacties iets anders te meten. 
De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het ontbreken van negatieve 
interacties niet als ondersteunend opgevat kan worden. 
Bij analyses met de discrepantie-items heeft het feit dat wij 
antwoordcategorie vier ('gebeurt te vaak') buiten beschouwing hebben 
gelaten, een belangrijke rol gespeeld. Ten koste van een aantal 
respondenten, dat buiten de analyses is gebleven, kunnen we beschikken 
over een instrument dat zowel een tekort aan interacties als de 
tevredenheid over de verkregen interacties meet. De spreiding van de 
discrepantie-items is gering. Hoewel wij bij de formulering van de 
antwoordcategorieën getracht hebben de drempel voor respondenten die ook 
maar enigszins tekorten ervaren, zo laag mogelijk te maken, blijkt 
doorgaans aangegeven te worden dat men tevreden is over de verkregen 
ondersteuning. Een schroom om tekorten te erkennen zal zeker mede als 
oorzaak aangewezen kunnen worden. 

De schalen die met interactie-, discrepantie-, en perceptie-Items gemaakt 
zijn, kenmerken zich door een hoge interne consistentie. Ook de test
hertest betrouwbaarheid is in het algemeen voldoende hoog. 

De meeste validiteitsanalyses wijzen erop dat bij interacties, discrepanties 
en gepercipieerde ondersteuning gesproken kan worden van valide schalen. 
Met name noemen we de analyses waarin de schalen onderling gerelateerd 
zijn, en de analyses waarin de schalen gerelateerd zijn aan eenzaamheid en 
aan een directe vraag over de mate van ervaren steun. Ook de mate waarin 
veranderingen in ondersteuning voorspeld kunnen worden, is bevredigend. 
Een uitzondering vormen de resultaten die de Vraag Onderzoek Procedure 
heeft opgeleverd. Het percentage gevallen waarin de vraag niet exact 
begrepen is zoals bedoeld, is hoger dan aanvankelijk werd verwacht. Dat 
een enigszins ander begrip van de vraag meestal niet tot andere antwoorden 
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leidt, toont aan dat er enige 'rek' mogelijk is in de formulering van een 
vraag. Door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal, waarbij de VOP voor 
andere instrumenten is gebruikt, is het moeilijk een duidelijke uitspraak te 
doen met betrekking tot de resultaten van de VOPo 

Ten slotte staan we stil bij de schaalbaarheid van de items bij specifieke 
groepen respondenten, te weten vrouwen en mannen, jongeren en ouderen. 
De resultaten van analyses op de interactie-items wijzen uit dat de 
betrouwbaarheid van de schalen bij deze groepen acceptabel te noemen is. 
Ook de cumulativiteit van de meeste schalen is voldoende. De subschaal 
betreffende interacties op het gebied van instrumentele ondersteuning, is 
echter niet cumulatief te noemen. Over de hele linie vallen de 
schaalbaarheidscoëfficiënten bij ouderen vaak (iets) lager uit dan bij 
jongeren. 

De vignetten waren aanvankelijk bedoeld om interacties en perceptie op een 
andere, maar uiteindelijk aan de items vergelijkbare, manier te meten. Door 
het aanbieden . van zowel een positieve als een negatieve variant van elk 
item, alsmede door de daaruitvolgende splitsing in een 'vooraf-' en een 
'achteraf-setje', zijn er echter onbedoelde factoren bij de scoring een rol 
gaan spelen. Slechts met het positieve of negatieve karakter van een vignet 
kon rekening worden gehouden, door voor beide typen vignetten 
afzonderlijke schalen te construeren. De verdeling over vooraf toegestuurde 
en na afloop achtergelaten vignetten heeft daarmee echter een niet 
controleerbare invloed op de vier vignetten-schalen gekregen. 
De interne consistentie van deze vier schalen is voldoende hoog, en wijkt 
niet af van de cijfers voor de item-schalen. Analyses betreffende de 
onderlinge samenhang tussen alle ontwikkelde schalen, wijzen echter uit dat 
de vier vignetten schalen onderling hoger correleren dan verwacht mocht 
worden. In de meeste analyses vertonen de vier vignettenschalen meer 
gelijkenis met de op items gebaseerde perceptieschaal dan met de 
interactieschaal. Het feit dat in veel vignetten niet gevraagd wordt naar 
ondersteuning in situaties die zich feitelijk hebben voorgedaan, maar naar 
ondersteuning wanneer zich bepaalde situaties zouden voordoen, lijkt een 
belangrijke verklaring te vormen voor het afwijkende antwoordgedrag bij 
de vignetten. 

In deze paragraaf zijn slechts enkele punten, betrekking hebbende op de 
uitgevoerde analyses of de resultaten ervan, aan de orde gesteld. Voor een 
aantal andere, met name wat meer algemene, discussiepunten verwijzen wij 
naar hoofdstuk 10. 






