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8 NE1WERKLIDSPECIFIEKE SOCIALE STEUN 

In hoofdstuk 7 is de meting van globale sociale steun uitgebreid aan de 
orde gesteld. In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de meting 
van sociale steun per afzonderlijke relatie, de netwerklidspecifieke 
ondersteuning. We herhalen daarbij in grote lijnen de opbouw die in 
hoofdstuk 7 is gevolgd. We geven eerst de gemiddelde scores per item in 
paragraaf 8.1, gaan vervolgens in paragraaf 8.2 na in hoeverre het 
onderscheiden van meer dimensies zinvol is, en construeren enkele schalen. 
De betrouwbaarheid van de schalen komt in paragraaf 8.3 aan de orde. De 
validiteit wordt in paragraaf 8.4 onderzocht. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met paragraaf 8.5, waarin enkele conclusies worden getrokken met 
betrekking tot de resultaten. 

8.1 Gemiddelden en spreiding van de scores op de ondersteunings
vrage.n 

Ondersteunende interacties 
De items die met betrekking tot de vijf belangrijkste netwerkleden zijn 
voorgelegd (zie schema 3.2 in paragraaf 3.1.2) bevatten onder meer 10 
positieve interacties en één negatieve. We beschikken per item over circa 
1500 waarnemingen. De gemiddelde score op de positieve interacties loopt 
uiteen van 2.05 tot 3.00, de standaarddeviaties van .51 tot .97. Het 
negatieve item scoorde na spiegeling gemiddeld 3.37 met standaarddeviatie 
.69. 

Gepercipieerde ondersteuning 
Naast elf items die betrekking hebben op interacties zijn negen items 
voorgelegd (acht positieve en een negatieve) die beogen te meten in 
hoeverre de respondent zich gesteund voelt. De gemiddelde score op de 
posItIeve perceptie-items loopt uiteen van 3.03 tot 3.51, de 
standaarddeviaties van .44 tot .92. Het negatieve item scoorde na spiegeling 
gemiddeld 3.59 met standaarddeviatie .66. 

8.2 Dimensionele structuur van de ondersteuningsinstrumenten 

8.2.1 Onderscheid interacties - gepercipieerde ondersteuning 

We beperken de analyses betreffende het onderscheid tussen ondersteunende 
interacties en gepercipieerde ondersteuning tot vijf netwerkleden per 
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respondent omdat we over deze vijf netwerkleden twmtIg vragen omtrent 
ondersteuning hebben gesteld (zie schema 3.2 in paragraaf 3.1.2). De vraag 
is echter of men deze vijf netwerkleden van één respondent zomaar bij 
elkaar mag nemen in één analyse. Hoewel de antwoorden voor verschillende 
netwerkleden wellicht niet geheel onafhankelijk zullen zijn, hebben wij toch 
besloten alle (circa 1500) netwerkleden samen te analyseren. De reden is dat 
wij veronderstellen dat een eventuele afhankelijkheid van de antwoorden 
niet of nauwelijks van invloed is op de dimensionele structuur c.q. op het 
onderscheid tussen interacties en perceptie. 
Een principale componenten analyse over alle 20 items (na spiegelen van de 
twee negatieve items) geeft drie factoren met een eigenwaarde .2:. 1. De 
ladingen op de eerste factor, die 45.7% variantie verklaart, lopen uiteen van 
.37 tot .78 (waarbij slechts 3 onder .62), behalve de negatieve interactie 
NI46 (zie bijlage 2 voor afkortingen), die (na spiegeling!) -.40 laadt. Hieruit 
blijkt dat er sprake is van een gemeenschappelijk begrip, sociale steun. Bij 
rotatie over twee factoren zien we een onderscheid tussen interacties en 
perceptie, waarbij het negatieve interactie-item hoog laadt op dezelfde 
factor als de perceptie-items. Op grond hiervan besluiten we interacties en 
perceptie ook bij de netwerklidspecifieke items te onderscheiden. 

8.2.2 Exploratief onderzoek dimensionele structuur 

Ondersteunende interacties 
Een principale componenten analyse over de antwoorden op de tien positieve 
interacties levert een eerste factor die 58.1% variantie verklaart. Aangezien 
dit de enige factor met een eigenwaarde .2:. 1 is behoeft er niets geroteerd 
te worden. De ladingen lopen uiteen van .67 tot .82. Hoewel de interacties 
uit verschillende a priori onderscheiden dimensies afkomstig zijn, blijkt uit 
deze componenten analyse geen dimensionele differentiatie. 

Gepercipieerde ondersteuning 
Met de antwoorden op de negen vragen omtrent gepercipieerde 
ondersteuning is eveneens een principale componenten analyse gedaan. De 
negen items, waaronder een negatieve, geven vóór rotatie een eerste factor 
die 54.8% variantie verklaart. Ook nu is er sprake van slechts één factor 
met een eigenwaarde .2:. 1. De ladingen lopen uiteen van .47 tot .82. De 
items NP30 en NP14 hebben duidelijk lagere ladingen . dan de overige. 

8.2.3 Schaalconstructie 

De tien positieve interacties vormen een schaal met H coëfficiënt .47, en Hi 
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coëfficiënten van .36 tot .51. Item NI02: "Voelt hij/zij wel eens met u 
mee?" heeft een Hi coëfficiënt van .49, maar blijkt het beter te doen bij de 
items die gepercipieerde ondersteuning meten (zie aldaar). Dit is gezien de 
aard van de vraag niet zo verwonderlijk. Het wordt daarom uit de schaal 
met interacties verwijderd. 
De zeven items die gepercipieerde ondersteuning meten (zonder NP14 en het 
negatieve NP30) vormen een schaal met H coëfficiënt .59, en Hi 
coëfficiënten van .53 tot .65. Toevoegen van item NI02 geeft een H 
coëfficiënt van .60. Dit item heeft een R coëfficiënt van .62. 

8.3 Betrouwbaarheid 

In deze paragraaf bespreken we de betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho en de 
test-hertest correlatie 30. Beide maten zijn in tabel 8.1 opgenomen. De 
hertest heeft bij 69 respondenten plaatsgevonden, en had betrekking op 
dezelfde vijf netwerkleden waarover bij de eerste meting ook de 20 
netwerklidspecifieke ondersteuningsvragen zijn gesteld, ongeacht of de 
respondent deze vijf personen bij de hert est opnieuw zou hebben 
geselecteerd. 

Tabel 8.1 Betrouwbaarheid van de netwerklidspecifieke ondersteunings-
schalen, uitgedrukt lfl Rho en de test-hertest correlatie 
(rTl-Th) 

Schaal n items n antwoorden Rho rTl-Th 

Interacties 9 315 .92 .89 

Perceptie 8 310 .91 .81 

Zowel coëfficiënt Rho als de test-hertest correlatie-coëfficiënten zijn zeer 
goed te noemen. We kunnen spreken van twee schalen die datgene wat ze 
meten in ieder geval betrouwbaar doen. Of de schalen de bedoelde mate van 
ondersteunende interacties respectievelijk gepercipieerde ondersteuning 
meten, blijkt in de volgende paragraaf, waar de validiteit van beide 

. instrumenten wordt besproken. 
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8.4 Validiteit 

Omdat de netwerklidspecifieke instrumenten uit een selectie van items 
bestaan die ook in de globale instrumenten voorkomen, zullen er weinig 
verschillen bestaan tussen de mate waarin de globale en de netwerklid
specifieke instrumenten sociale steun meten. Dat we hier toch de validiteit 
opnieuw ter discussie stellen moet dan ook gezien worden als een poging 
niet alleen de validiteit van de netwerklidspecifieke instrumenten, maar ook 
die van de globale instrumenten te herbevestigen. 
De belangrijkste informatie waar we met betrekking tot netwerklidspecifieke 
ondersteuning over beschikken zijn de scores van het Groningen Sociale 
Steun Interview (GSSI) (Brilman, Ormel & Van Sonderen, 1990), dat 
informatie over de drie belangrijkste netwerkleden afzonderlijk geeft. De 
vraag hoe betrouwbaar de informatie is die de GSSI oplevert, wordt in 
paragraaf 8.4.1 behandeld. In paragraaf 8.4.2 wordt vervolgens de GSSI 
gerelateerd aan de self-report instrumenten. Daarnaast beschikken we nog 
over uitspraken die de respondent bij het tweede interview heeft gedaan 
over netwerkleden die het afgelopen jaar zijn mee- of juist tegengevallen. 
Het koppelen van deze informatie aan veranderingen in de netwerklid
specifieke ondersteuning van deze personen komt in paragraaf 8.4.3 aan de 
orde. 

8.4.1 Betrouwbaarheid van de GSSI 

In paragraaf 4.3 is het karakter van de GSSI al uiteengezet. Omdat de GSSI 
gebaseerd is op scores van interview(st)ers bestaat de mogelijkheid dat bij 
die beoordeling enige vertekening optreedt. We gaan daarom eerst in op de 
vraag in hoeverre de door de interview(st)er gegeven score betrouwbaar 
genoemd kan worden. Daarna zullen de GSSI scores aan de 'self-report' 
netwt:rklidspecifieke scores worden gerelateerd. De vraag in hoeverre de 
door de interview(st)ers toegekende beoordeling betrouwbaar genoemd kan 
worden, zal hier overigens vrij beknopt besproken worden. Een uitvoeriger 
verslag geven Brilman, Ormel en Van Sonderen (1990), waar ook de 
probleem-specifieke versie van de GSSI, de GSSI-S beschreven wordt, die 
afgenomen is tijdens de tweede meting, en waarmee de ondersteuning bij 
een belangrijk probleem wordt geïnventariseerd. 
De betrouwbaarheid van de interview(st)er-scores is vastgesteld door het 
schriftelijk verslag dat elke interview(st)er van de GSSI diende te maken, 
door een ander te laten beoordelen. Hoewel dit zeker niet de best 
denkbare strategie is, leek zij, gelet op kosten en tijd, wel de best 
haalbare. Deze beoordeling is voor elke respondent uitgevoerd. De 
respondenten zijn daarbij verdeeld over vier beoordelaars. Daarnaast zijn 
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steekproefsgewijs van alle interview(st)ers bandopnames van de GSSI tijdens 
panelbijeenkomsten afgedraaid (met toestemming van de respondent) en door 
alle aanwezige interview(st)ers gescoord. 
Tabel 8.2 geeft de scoreverdeling van de interview(st)er op de GSSI 
dimensies voor de partner, terwijl tabel 8.3 dezelfde informatie bevat, maar 
nu voor de (twee of drie) andere affectief belangrijke netwerkleden. 

Tabel 8.2 Score van de interview(st)er over R's relatie met de partner 
(n=255) 

GSSI dimensies Score* 5** 4 3 2 1 

Confiding 46% 26% 17% 7% 4% 
Act. Emotionele steun 37% 28% 20% 9% 6% 
Pos. Kwal. Interactie 41% 40% 16% 4% 
Neg. Kwal. Interactie * >I< >I< 59% 31% 7% 3% 
Instrumentele hulp 43% 39% 10% 7% 
Companionship. 43% 36% 16% 5% 

>I< Betekenis scores: 5 = zeer goed/hoog; 4 = goed/hoog; 3 = redelijk; 2 = 
gemiddeld; 1 = weinig/geen 

** De score 5 kon alleen toegekend worden bij de aspecten 'confiding' en 
'actieve emotionele steun' 

*** Na spiegeling van de scores 

Overeenstemming op basis van schriftelijke verslagen 
We beginnen met de overeenstemming op basis van de schriftelijke 
verslagen. De mate van overeenstemming tussen de interview(st)er en vier 
beoordelaars die elk een deel van de schriftelijke verslagen van de 
interviewer blind beoordeelden, zijn in tabel 8.4 weergegeven. Als 
overeenstemmingsmaat is gekozen voor Cohen's kappa die corrigeert voor 
toevals-overeenstemming die vooral bij scheef verdeelde scores groot kan 
zijn. Omdat de ongewogen kappa geen rekening houdt met het ordinale 
karakter van de scores, en elk verschil tussen beoordelaars, hoe groot ook, 
even zwaar meetelt, zijn ook twee gewogen kappa's berekend. Een waarbij 
de mate van overeenstemming lineair afneemt, naarmate het verschil tussen 
de scores groter wordt. Daarnaast is nog een kappa berekend op 
gedichotomiseerde data, hetgeen in feite eveneens een gewogen kappa is. 
Daartoe zijn bij de dimensies 'confiding' en 'emotionele steun' de scores 1-2 
en 3-5, en bij de overige dimensies de scores 1-2 en 3-4 samengenomen. De 
overeenstemming is middelmatig te noemen. 
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Tabel 8.3 Score van de interview(st)er over R's relatie met de twee of 
drie andere affectief belangrijkste leden van het netwerk 
(n=640) 

GSSI dimensies Score* 5** 4 3 2 1 

Confiding 15% 22% 22% 25% 15% 
Act. Emotionele steun 23% 21% 27% 16% 12% 
Pos. Kwal. Interactie 46% 38% 12% 3% 
Neg. Kwal. Interactie*** 72% 21% 5% 1% 
Instrumentele hulp 30% 38% 12% 20% 
Comparuonsrup 19% 32% 25% 24% 

* Betekenis scores: 5 = zeer goed/hoog; 4 = goed/hoog; 3 = redelijk; 2 = 
gemiddeld; 1 = weinig/geen 

** De score 5 kon alleen toegekend worden bij de aspecten 'confiding' en 
'actieve emotionele steun' 

** * Na spiegeling van de scores 

Tabel 8.4 Interviewer-beoordelaar 0vereenstemming over GSSI items op 
basis van schriftelijk verslag (Cohen's kappa) (n varieert 
van 782 tot 842) 

Kappa: Ongewogen 

GSSI dimensies 

Confiding 
Act. Emot. steun 
Pos. Kwal. Int. 
Neg. Kwal. Int. 
Instr. hulp 
Companionsrup 

Beoordelaar 
1 234 

.58 .50 .47 .40 

.25 .19 .32 .29 

.44 .40 .34 .29 

.39 .41 .29 .37 

.32 .30 .40 .19 

.34 .31 .36 .27 

Lineair 
gewogen 

Beoordelaar 
123 4 

.73 .72 .68 .61 

.45 .51 .57 .55 

.51 .50 .46 .38 

.48 .46 .38 .47 

.48 .49 .46 .32 

.47 .51 .46 .45 

Dichotoom 

Beoordelaar 
1 234 

.83 .79 .65 .69 

.42 .51 .59 .62 

.46 .49 .52 .31 

.79 .33 .19 .54 

.56 .54 .50 .34 

.54 .50 .59 .57 

Aantal beoordelingen: -beoordelaar 1: 53 
-beoordelaar 3: 289 

-beoordelaar 2: 108 
-beoordelaar 4: 396 
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Overeenstemming op basis van bandopnamen 
De overeenstemming tussen de beoordelaars tijdens de groepsbeoordelingen 
(exclusief de interviewer) is vastgesteld met Hubert's groepskappa. Deze 
overeenstemmingsmaat is gebaseerd op de gemiddelde overeenstemming 
tussen elk paar beoordelaars (Popping, 1983a). De resultaten worden 
gepresenteerd in tabel 8.5. De analyses zijn verricht over scores van acht 
respondenten waarvan voldoende beoordelingen beschikbaar zijn. Omdat per 
respondent drie netwerkleden zijn beoordeeld bedraagt het maximum aantal 
beoordelingen 24. Toepassing van Landis en Koch's vuistregel leert dat de 
overeenstemming middelmatig tot redelijk is (Landis en Koch, 1977). 

Tabel 8.5 Inter-beoordelaar overeenstemming GSSI schalen 
van bandopname. Exclusief interview(st)er. 
groepskappa. 

op basis 
Hubert's 

Kappa: Ongewogen Lineair Dichotoom 
GSSI dimensies gewogen n 

Confiding .56 .75 .78 18 
Act. Emotionele steun .39 .59 .75 18 
Pos. Kwal. Interactie .65 .69 .53 18 
Neg. Kwal. Interactie .46 .57 .66 18 
Instrumentele hulp .30 .42 .58 17 
Companionship .34 .49 .53 18 

De overeenstemming op basis van schriftelijke verslagen valt wat lager uit 
dan de overeenstemming op basis van de bandopnamen. Wat hiervan de 
oorzaak is, is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het schrijven van een 
objectief verslag van het interview ten behoeve van een tweede beoordelaar 
voor veel interview(st)ers te moeilijk was. Bij de schriftelijke beoordelingen 
werd de tweede beoordelaar vooral in het begin vaak geconfronteerd met 
onvolledige en tegenstrijdige informatie. Een ander probleem is dat het bij 
schriftelijke verslagen onmogelijk is om de toon en spontaniteit van de 
uitingen van de respondent weer te geven, terwijl deze bij sommige schalen 
juist zo belangrijk zijn. Aan de andere kant biedt het schriftelijke verslag 
de interview(st)er de mogelijkheid om de informatie toe te schrijven naar 
het oordeel dat zij/hij gegeven heeft, waardoor een tweede beoordelaar 
soms zelfs uit een zeer summier verslag de score van de interview(st)er kon 
opmaken. Gezien de tegengestelde effecten van deze factoren zijn wij zelf 
geneigd niet zoveel betekenis aan de overeenstemmings-resultaten bij de 
schriftelijke verslagen toe te kennen. Dit betekent niet dat de GSSI te 
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onbetrouwbaar is, maar vooral dat een betrouwbare toepassing van de GSSI 
een grondige training en ruime ervaring vereist, in elk geval in sterkere 
mate dan onze interview(st)ers op Tl hadden. Ook de handleiding is voor 
verbetering vatbaar. 
Van de onderzochte dimensies van sociale steun blijkt confiding het meest 
betrouwbaar te kunnen worden gemeten. In vergelijking met de andere 
dimensies gaat het bij confiding om relatief specifieke criteria die deels 
ook in kwantitatieve termen zijn gesteld. Bij de andere dimensies speelt de 
kwalitatieve factor een belangrijkere rol. Gezien de resultaten lijkt dit 
kwalitatieve aspect minder goed te vatten in het schriftelijke verslag en 
ook moeilijker uit te vragen en te scoren. Het verdient dus aanbeveling om 
de richtlijnen voor de scoring bij deze dimensies verder te specificeren. 
Een nadeel van de GSSI is het feit dat het aantal keren dat zij moet 
worden afgenomen afhangt van het aantal relaties dat men wil beoordelen 
(in dit onderzoek 3). Hoewel men doorgaans het interview als prettig 
omschreef, wekte het drie keer afnemen van de GSSI soms enige irritatie, 
zowel bij de respondent als bij de interview(st)er. 

8.4.2 Relatie tussen GSSI en self report lijsten 

Hoewel de overeenstemming tussen interview(st)er en beoordelaars, alsmede 
tussen beoordelaars onderling niet uitgesproken hoog is, gaan we in deze 
paragraaf de GSSI scores van de interview(st)er relateren aan de scores op 
de twee netwerklidspecifieke ondersteuningsschalen, zoals die door de 
respondent zijn toegekend. 
We beschikken per respondent in principe over drie netwerkleden met scores 
op de GSSI en ook op de netwerklidspecifieke items. Omdat soms minder 
dan drie netwerkleden zijn nagevraagd komen we bij 304 respondenten op 
897 netwerkleden, waarvan 250 partners. 
Bij de analyses is er van uitgegaan dat de scores voor de drie netwerkleden 
per respondent als onafhankelijk beschouwd kunnen worden, zodat we aan ± 
900 scores per variabele komen. Er is de interview(st)ers ook telkens op 
gewezen dat ze scores moesten geven, gebaseerd op de criteria in de 
handleiding, en niet relatief ten opzichte van een van beide andere 
netwerkleden, hoewel dat soms verleidelijk is, bijvoorbeeld wanneer beide 
ouders gescoord moeten worden. 

In de eerste plaats is gekeken naar de correlaties tussen afzonderlijke 
self-report items en GSSI items. We kunnen hiermee nagaan of de hoogste 
correlaties voorkomen tussen paren waarbij dat om inhoudelijke redenen ook 
verwacht mag worden. 
Nagenoeg alle 17 items uit de twee self-report schalen correleren het 
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hoogst met de confiding variabele uit de GSSI (correlaties .25 tot .44). 
Slechts de twee interactie-items die tot de 'instrumentele hulp' 
respectievelijk 'social companionship' dimensie behoren, correleren hoger 
met een andere GSSI variabele, namelijk met de 'instrumentele hulp' 
respectievelijk 'companionship' variabele (.38 resp. .44). Ook andersom 
blijken deze beide GSSI variabelen hoger te correleren met de twee self
report vragen betreffende instrumentele hulp en social companionship, dan 
met een van de overige self-report vragen. 

Om de GSSI items niet alleen afzonderlijk aan de netwerklidspecifieke self~ 
report items te kunnen relateren, maar ook op schaalniveau naar een 
samenhang te kunnen kijken, is nagegaan in hoeverre de GSSI items 
onderling samenhang vertonen. Tabel 8.6 geeft de onderlinge correlaties 
tussen de GSSI variabelen. 

Tabel 8.6 Onderlinge correlatie GSSI variabelen (n = 806) 

Confid. AcLem. Pos.kw. Neg.kw. Instrum. 
steun inter. inter. hulp 

Confiding 
Act. Emotionele steun .73 
Pos. Kwal. Interactie .52 .59 
Neg. Kwal. Interactie .26 .42 .58 
Instrumentele hulp .27 .29 .26 .18 
Companionship .44 .44 .40 .17 .34 

Voor alle correlaties geldt: p < .01 

Principale componenten analyse op de zes variabelen wijst uit dat er sprake 
is van één dimensie. De eerste factor voor rotatie verklaart 51%. De 
variabelen laden op deze factor .48 tot .85. De variabelen 'instrumentele 
steun' en 'companionship' zijn de twee laagst ladende. Onderzocht is of dit 
misschien veroorzaakt wordt doordat juist bij deze twee aspecten de 
geografische afstand tot de netwerkleden een rol kan spelen. Een analyse 
over alleen de netwerkleden die binnen 15 minuten reistijd wonen levert 
maar iets hogere ladingen op. 
De betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha is .79 en stijgt iets, resp. daalt 
nauwelijks bij weglating van 'instrumentele steun' of 'negatieve kwaliteit 
interactie'. 
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Op grond van deze bevindingen sommeren we de scores op de zes variabelen 
van de GSSI, met een theoretische spreiding van 6 (6x1), niet 
ondersteunend, tot 26 (2x5 + 4x4) , zeer ondersteunend. Beide uitersten 
komen voor. De schaal heeft een gemiddelde van 19.1 met een standaard 
deviatie van 4.5. 
Tabel 8.7 geeft de correlaties tussen beide netwerklidspecifieke self-report 
schalen, de 'ondersteunende interacties' en de 'gepercipieerde onder
steuning' enerzijds en de GSSI-schaal anderzijds. Daarbij kan opgemerkt 
worden dat de correlatie tussen beide self-report schalen .68 bedraagt. 

Tabel 8.7 

GSSI 

Correlaties tussen netwerklidspecifieke self-report schalen en 
de GSSI schaal 

Self-report Se1f-report 
Interacties Perceptie 

.54 .46 
(n=764) (n=760) 

We kunnen uit deze bevindingen de volgende conclusies trekken. De 
correlatie tussen de twee netwerklidspecifieke schalen en de GSSI score is 
weliswaar niet overdreven hoog, maar toch behoorlijk, evenals de correlaties 
op itemniveau 31. Op itemniveau valt op dat de meeste items per netwerklid 
het hoogst met de GSSI variabele 'confiding' correleren, gevolgd door 
'actieve emotionele steun'. 'Confiding', het in vertrouwen nemen van 
iemand, het vertellen wat je bezighoudt, is iets waar niet expliciet in de 
self report lijsten naar gevraagd is. Aangenomen mag worden dat een 
voorwaarde voor het bieden van emotionele steun doorgaans is, dat het 
betrokken netwerklid op de hoogte is van de situatie waarbij zij/hij die 
steun biedt. De hoge correlatie met 'actieve emotionele steun' is 
begrijpelijk, aangezien veel items iets van emotionele steun meten. 

8.4.3 Relatie met andere sociale steun indicatoren 

Bij de tweede meting is naar aanleiding van het belangrijkste probleem of 
de belangrijkste gebeurtenis die zich tussen de twee meetmomenten heeft 
voorgedaan gevraagd naar de rol die netwerkleden met het omgaan met dat 
probleem of die gebeurtenis speelden. Twee van de vragen die gesteld zijn 
luidden: "Wie zijn u mee gevallen, d.W.Z. van wie had u minder steun 
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verwacht?", en "Wie zijn u tegengevallen, d.w.z. van wie had u meer steun 
verwacht?" De respondent was bij beide vragen vrij een of meer 
netwerkleden te noemen. Van de eerste vier genoemden per vraag (een 
aantal dat overigens zelden voorkwam) is gevraagd hoe veel het netwerklid 
is mee gevallen dan wel tegengevallen. We hebben nu van de netwerkleden 
waarvan de respondent aangaf dat ze 'erg' of 'heel erg' waren mee- of 
tegengevallen, de score op de vijf netwerklidspecifieke steunvragen op TI 
vergeleken met de score op Tl 32. Bij veranderingen in scores tussen Tl en 
TI moet rekening gehouden worden met regressie naar het gemiddelde. 
Daarnaast is het van belang dat de grenzen van de scores op de 
ondersteunings-items vast liggen. Dat betekent dat iemand die bij de eerste 
meting al hoog scoorde, zelfs wanneer zijlhij erg was mee gevallen, bij de 
tweede meting toch niet hoger kan scoren. Desondanks verwachten we een 
samenhang te vinden tussen het al dan niet expliciet door de respondent 
genoemd worden van een netwerklid als zijnde mee- of tegengevallen, en 
veranderingen in de score op de vijf ondersteunings-items. In totaal bleken 
er 47 netwerkleden te zijn die volgens de respondent 'erg' of 'heel erg' 
waren mee gevallen, en waar bovendien steunscores op zowel de eerste als 
de tweede meting beschikbaar waren. Van die 47 hadden er 25, ofwel 53% 
een hogere score bij de tweede meting, 7 (15%) een zelfde score, terwijl er 
15 (32%) een lagere score bleken te hebben. 
Van degenen die 'erg' of 'heel erg' waren tegengevallen, en waarvan scores 
bekend waren, 40 netwerkleden, hadden er 29 (73%) een lagere score bij de 
tweede meting, 2 (5%) hadden dezelfde score, terwijl de overige 9 (23%) een 
hogere score hadden gekregen. Gelet op de invloed van meetfouten 
(regressie naar het gemiddelde) en op de eerder genoemde kanttekeningen, 
beschouwen we dit resultaat toch als een versterking van de validiteit van 
de ondersteunings items. 

8.5 Conclusies 

De analyses in dit hoofdstuk hadden betrekking op zogeheten maten voor 
netwerklidspecifieke ondersteuning. Er zijn twee schalen geconstrueerd die 
respectievelijk ondersteunende interacties en gepercipieerde ondersteuning 
beogen te meten. De betrouwbaarheid van beide schalen, zowel in termen 
van coëfficiënt rho als de test-hertest betrouwbaarheid, zijn goed te 
noemen. Wat de validiteit betreft kunnen we het volgende opmerken. De 
vraag of een bepaald type interactie of perceptie ook werkelijk 
ondersteuning meet, is reeds aan de orde gesteld bij de globale 
instrumenten. Het verschil tussen de globale en de netwerklidspecifieke 
instrumenten is dan ook niet het type interactie/perceptie, maar de 
netwerkleden waarnaar verwezen wordt. Of sociale steun die verkregen 
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wordt van - dan wel ervaren wordt met betrekking tot - één bepaald 
netwerklid, valide is te meten, kan dan ook slechts vastgesteld worden door 
de instrumenten te relateren aan andere informatie omtrent de relatie met 
een bepaald netwerklid. De analyses in deze richting wijzen uit dat het 
meten van sociale steun per specifiek netwerklid valide kan gebeuren. 
Dat wij de analyses slechts uitgevoerd hebben voor een deel van het sociaal 
netwerk, namelijk de vijf belangrijkste netwerkleden, zal weliswaar 
consequenties hebben voor een interpretatie van de hoogte van de 
schaalscores, maar niet voor de schaalbaarheid van de items. Ook het feit 
dat de vijf netwerkleden per respondent strikt genomen niet als 
onafhankelijke waarnemingen beschouwd kunnen worden heeft naar onze 
mening meer consequenties voor de hoogte van de scores dan voor de 
onderlinge samenhang. 
Ten slotte willen we nog even stilstaan bij het gedrag van het negatieve 
item 'gebeurt het wel eens dat hij/zij afkeurende opmerkingen tegen u 
maakt'. Het feit dat dit item na spiegeling negatief laadt op een generale 
factor, duidt erop dat we met dit item iets anders meten dan (het 
ontbreken van) ondersteunende interacties. Sterker nog, kennelijk horen 
ondersteunende interacties en afkeurende opmerkingen bij elkaar. In 
hoofdstuk 10 staan we bij dit verschijnsel opnieuw stil. Ook gaan we dan 
nogmaals in op de vraag welke waarde we aan een netwerklidspecifiek 
instrument naast een globaal instrument kunnen toekennen. 




