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9 DE RELATIE TUSSEN NElWERKKENMERKEN EN 
OVERIGE ASPECfEN VAN SOCIALE STEUN 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven is de relatie tussen de begrippen 
sociaal netwerk en sociale steun bijzonder complex. We hebben daar 
uiteengezet dat het sociaal netwerk en haar (structurele) kenmerken opgevat 
kunnen worden als een van de aspecten van het 'sociale steun proces'. 
Het onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van het sociaal netwerk en 
andere aspecten van sociale steun heeft een exploratief karakter. In 
paragraaf 9.1 onderzoeken we de bivariate samenhang tussen netwerk
kenmerken en aspecten van sociale steun. In paragraaf 9.2 gaan we door 
middel van multiple regressieanalyse na wat de unieke en de gezamenlijke 
bijdrage van verschillende netwerkindicatoren is in het verklaren van de 
variantie in de andere aspecten van ondersteuning. Daarbij wordt speciaal 
aandacht geschonken aan de omvang van het exchange-netwerk als indicator 
voor sociale steun. Enkele conclusies worden in paragraaf 9.3 gegeven. 

9.1 De bivariate relatie tussen netwerkkenmerken en overige aspecten 
van sociale steun 

Als uitgangspunt voor de bivariate analyses selecteren we kenmerken van 
netwerken of netwerkleden, die in de literatuur op theoretische e%f 
empirische gronden beschouwd worden als zijnde gerelateerd aan sociale 
steun (zie schema 4.3 in paragraaf 4.4). We onderscheiden: 
Nexch: totaal aantal verschillende netwerkleden, genoemd bij de 20 

exchangevragen 
Nrol: totaal aantal verschillende netwerkleden, genoemd bij de 

rolrelatievragen 
Naffec: totaal aantal netwerkleden genoemd bij de affectieve benadering 

(de 'cirkelvraag') 
Ntotaal: totaal aantal verschillende netwerkleden genoemd bij een van de 

drie afbakeningsinstrumenten 
Nnoem: het aantal keren dat er een netwerklid genoemd is bij een van de 

20 exchangevragen, ongeacht of het netwerklid al eerder genoemd 
is of niet 

Ncont: totaal aantal netwerkleden dat de respondent tenminste eens per 
week ziet 

Nreis: totaal aantal netwerkleden dat binnen een reisduur van 30 minuten 
van de respondent verwijderd woont 

Dicht: de dichtheid van het netwerk, d.w.Z. het aantal paren van 
netwerkleden dat contact met elkaar onderhoudt, gedeeld door het 
maximum aantal paren van netwerkleden 
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Pvrouw: percentage vrouwelijke netwerkleden 
Pzgesl: percentage netwerkleden met hetzelfde geslacht als de respondent 

De meeste van deze netwerkkenmerken spreken voor zich. Enkele lichten we 
toe. 
De eerste vier maten hebben betrekking op de omvang van (een specifiek 
deel van) het sociaal netwerk. 
'Nnoem', het aantal keren dat bij de exchangevragen iemand is genoemd, 
levert in twee opzichten extra informatie vergeleken met 'Nexch', het 
aantal verschillende netwerkleden dat bij de exchangevragen is genoemd. 
Wanneer netwerkleden vaker genoemd worden, is ofwel het aantal 
exchangevragen waarbij een netwerklid beschikbaar is, ofwel het aantal 
netwerkleden dat bij een bepaalde exchangevraag genoemd is, groter. Een 
klein, maar (op een breed terrein) actief netwerk kan zo bij 'Nnoem' tot 
eenzelfde score komen als een groot netwerk van mensen met wie de 
respondent slechts een beperkt aantal 'exchanges' onderhoudt. 
Bij 'Ncont', maat voor de contactfrequentie, hebben we (arbitrair) een 
grens gekozen van tenminste eens per week. 
Bij 'Nreis' is een grens van 30 minuten gekozen, rekening houdend met per 
fiets acceptabele reisduur. 

Naast deze netwerkkenmerken is voor elk van de twintig exchangevragen 
berekend hoe veel netwerkleden er gemiddeld genoemd zijn. We duiden deze 
variabelen aan met: ExchOl tlm Exch20. Deze twintig variabelen komen 
afzonderlijk pas in paragraaf 9.4 aan de orde. 

Tabel 9.1 geeft voor de zojuist genoemde netwerkkenmerken, alsmede voor 
de afzonderlijke exchangevragen de gemiddelde scores en standaard 
deviaties. In tabel 9.2 worden de correlaties gegeven tussen de genoemde 
netwerkkenmerken en de vier indicatoren voor positieve en negatieve 
interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning. 

Uit tabel 9.2 blijkt dat de meeste netwerkkenmerken die op een of andere 
wijze betrekking hebben op de omvang van (een deel van) het sociaal 
netwerk (de eerste zeven kenmerken in de tabel), significant samenhangen 
met positieve interacties, discrepanties en perceptie. Vooral het aantal keren 
dat een naam genoemd is bij de exchangevragen (Nnoem) correleert sterk 
met deze drie aspecten van ondersteuning, sterker dan het aantal 
verschillende netwerkleden dat bij de exchangevragen is genoemd (Nexch). 
Kennelijk is naast het aantal netwerkleden ook de multiplexiteit van de 
relaties een relevante factor. De variabelen 'dichtheid', 'percentage 
vrouwen', 'percentage netwerkleden van hetzelfde geslacht', en ook 'het 
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Tabel 9.1 Gemiddelde scores en standaard deviaties van 
netwerkkenmerken (n= 182) 

gem. s.d. gem. s.d. 

Nexch 20.1 6.7 Exch01 1.6 1.2 
Nrol 9.1 2.4 Exch02 1.3 1.4 
Naffec 13.8 9.3 Exch03 2.7 2.7 
Ntotaal 26.9 9.4 Exch04 2.8 2.6 
Nnoem 59.5 21.8 Exch05 2.0 2.3 
Ncont 7.8 4.0 Exch06 .9 1.3 
Nreis 13.0 5.5 Exch07 1.0 1.7 
Dicht 15.2 6.7 Exch08 2.9 2.1 
Pvrouw 51.7 10.4 Exch09 3.5 2.4 
Pzgesl 54.1 9.7 Exch10 2.3 2.1 

Exchll 2.7 2.5 
Exch12 .4 1.0 
Exch13 .6 1.0 
Exch14 .6 1.7 
Exch15 1.1 1.5 
Exch16 7.4 3.0 
Exch17 6.6 3.0 
Exch18 3.3 2.6 
Exch19 8.0 3.0 
Exch20 7.5 2.8 

aantal namen, genoemd bij de rolrelatievragen' blijken nauwelijks met 
ondersteuning te correleren. 

9.2 Multiple regressie van overige aspecten van sociale steun op 
netwerkkenmerken 

Omdat de meeste significante correlaties, zoals gezegd, betrekking hebben 
op 'omvangsvariabelen', en deze variabelen op hun beurt weer bijna allemaal 
onderling significant correleren, is het de vraag in hoeverre elk van deze 

. variabelen iets kan toevoegen aan de anderen met betrekking tot het 
verklaren van de variantie in interacties, discrepanties en perceptie. 
Daartoe is een aantal stapsgewijze multiple regressie-analyses uitgevoerd. 
Telkens is één van de vier aspecten van sociale steun als afhankelijke 
variabele genomen. Voor elke variabele zijn bovendien twee analyses 



150 

Tabel 9.2 Correlaties tussen netwerkkenmerken en aspecten van sociale 
steun (n 182) 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

l. Nexch 
2. Nrol .30 
3. Naffec .31 .09 
4. Ntotaal .79 .27 .71 
5. Nnoem .53 .28 AD 049 
6. Ncont .20 .34 .08 .16 .28 
7. Nreis .26 .28 .10 .22 .28 .60 
8. Dicht -.13 .24 .02 -.10 .08 .33 .14 
9. Pvrouw -.08 -.28 .01 -.09 -.04 -.20 -.08 -.16 

10. pzgesl .04 -.06 .03 .02 -.01 .05 .04 .02 .27 

ll. Positieve inter. .28 .14 .23 .26 .57 .14 .20 -.01 .05 -.05 
12. Negatieve inter. .09 .03 .01 .08 .03 .01 .07 -.11 .03 -.03 
13. Discrepanties -.26 -.11 -.22 -.27 -.29 -.19 -.19 -.06 -.11 -.03 
14. Perceptie .21 .07 .31 .27 .38 .19 .16 .09 -.07 -.03 

Voor correlaties > .12 geldt p < .05; voor correlaties > .16 geldt p < .01 

uitgevoerd. Eerst een om na te gaan met welke combinatie van 
netwerkkenmerken een maximale hoeveelheid variantie in de afhankelijke 
variabele is te verklaren. Daarnaast is een analyse uitgevoerd om na te gaan 
in hoeverre netwerkkenmerken kunnen bijdragen aan het verklaren van 
variantie, na de variantie die de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd 
en opleidingsniveau kunnen verklaren. 
Alvorens de resultaten van de regressieanalyses te presenteren, wordt in 
tabel 9.3 een overzicht gegeven van de bivariate correlaties tussen de drie 
achtergrondkenmerken enerzijds en netwerkkenmerken en aspecten van 
sociale steun anderzijds. 
De al eerder opgemerkte samenhang tussen de drie achtergrondvariabelen 
maakt het moeilijk eenduidige conclusies uit de correlaties te trekken. Het 
feit dat oudere mannen en jongere vrouwen oververtegenwoordigd zijn, 
maakt het lastig een samenhang toe te schrijven aan het geslacht of aan de 
leeftijd. Toch willen we enkele opmerkingen maken. Alle omvangskenmerken 
correleren negatief met leeftijd. Ouderen hebben dus kleinere netwerken dan 
jongeren. Dat de correlatie tussen de omvang van het exchangenetwerk 
(Nexch) en leeftijd minder sterk is dan tussen het aantal malen dat iemand 
bij de exchangevragen is genoemd (Nnoem) en leeftijd wijst op het 
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Tabel 9.3 

l. Nexch 
2. Nrol 
3. Naffec 
4. Ntotaal 
5. Nnoem 
6. Ncont 
7. Nreis 
8. Dicht 
9. Pvrouw 

10. pzgesl 

11. Positieve 
12. Negatieve 
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Correlaties tussen netwerkkenmerken, aspecten van sociale 
steun en achtergrondkenmerken (n = 182) 

Geslacht* Leeftijd Opleiding 

- .05 - .07 .12 
.17 - .32 .23 

- .08 - .09 .00 
- .01 - .02 .14 
- .26 - .42 .25 

.19 - .08 .09 

.03 - .10 .07 

.10 .01 - .08 
- .38 .09 - .15 
- .10 .07 - .06 

inter. - .34 - .39 .14 
Îllter. .09 - .16 .03 

13. Discrepanties .06 .11 - .12 
14. Perceptie - .19 - .17 .09 

of< 1 = vrouw, 2=man 
Voor correlaties > .12 geldt p < .05; voor correlaties > .16 geldt p < .01 

volgende. Kennelijk hebben ouderen niet alleen een kleiner 
exchangenetwerk, ook de multiplexiteit van de relaties die wel tot dat 
netwerk behoren is geringer. 
Uit de tabel blijkt voorts dat bij vrouwelijke respondenten een aanzienlijk 
groter deel van het netwerk uit vrouwen bestaat. 
De relatie met aspecten van sociale steun wijst erop dat vrouwen en/of 
jongeren meer ondersteunende interacties ontvangen en zich ook meer 
gesteund voelen. 

We keren terug naar de relatie tussen netwerkkenmerken en aspecten van 
sociale steun. Tabel 9.4 geeft een overzicht van de resultaten van de 
regressieanalyses. In deze tabel zien we dat 'het aantal namen dat bij de 
exchangevragen is genoemd' 33% variantie in positieve interacties verklaart. 

.Een aanzienlijk deel van dit percentage, namelijk 18%, kan niet door 
achtergrondkenmerken verklaard worden. Er zijn geen andere netwerk 
kenmerken die nog iets kunnen toevoegen. Geen van de netwerkkenmerken 
kan een significant deel van de variantie in negatieve interacties 
verklaren. 
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Tabel 9.4 Multiple regressieanalyse van aspecten van sociale steun op 
netwerkkenmerken, al dan niet na achtergrondkenmerken (n 
= 182) 

Positieve interacties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 

Negatieve interacties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Discrepanties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 

Perceptie 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 
Naffec 

R R2 

.57 .33 

.29 .09 

.38 .14 

.42 .17 

R2ch* pch** R R2 R2ch 

.45 .20 .20 

.33 .00 .62 .38 .18 

.23 .05 .05 

.15 .02 .02 

.09 .00 .30 .09 .07 

.23 .05 .05 

.14 .00 .39 .15 .10 

.03 .01 .43 .18 .03 

* :R 2ch: verandering in het percentage verklaarde variantie 

pch 

.00 

.00 

.02 

.26 

.00 

.03 

.00 

.01 

** :pch : p-waarde behorende bij de verandering in het percentage 
verklaarde variantie 

\ 
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Ten aanzien van de discrepanties is het opnieuw alleen 'het aantal namen 
dat bij de exchangevragen is genoemd', dat een significant deel van de 
variantie kan verklaren, te weten 9%. Hiervan kan 7% niet door 
achtergrondkenmerken verklaard worden. 
Bij de gepercipieerde ondersteuning tenslotte is 'het aantal namen dat bij 
de exchangevragen is genoemd' het netwerkkenmerk dat de meeste variantie 
kan verklaren (14%). Hieraan kan de omvang van het affectieve netwerk 
echter nog 3% toevoegen. 

9.3 De relatie tussen netwerkkenmerken en overige aspecten van 
sociale steun nader bekeken 

In de twee voorafgaande paragrafen IS de bivariate en multivariate 
samenhang van netwerkkenmerken met elk van de overige aspecten van 
sociale steun onderzocht. We keren nu terug naar het model dat in 
hoofdstuk 2 gebruikt is om de aspecten van sociale steun te onderscheiden. 
We veronderstellen in dat model (schema 2.5) niet alleen een directe relatie 
tussen netwerkkenmerken en interacties, maar ook tussen netwerkkenmerken 
en gepercipieerde steun. 
Om te onderzoeken of de relatie tussen enerzijds de netwerkkenmerken 
Nnoem en Naffec en anderzijds discrepanties en gepercipieerde steun, een 
directe relatie is, dan wel (gedeeltelijk) indirect via interacties 
respectievelijk interacties en discrepanties, is een regressieanalyse 
uitgevoerd waarbij eerst de variantie van interacties uit discrepanties is 
gehaald (respectievelijk van interacties en discrepanties uit perceptie), om 
vervolgens naar netwerkkenmerken te kijken. Het blijkt dan dat na 
interacties Nnoem geen significant deel in de variantie in discrepanties kan 
verklaren. Kijken we naar gepercipieerde ondersteuning, dan blijkt Nnoem 
na discrepanties en interacties evenmin een significante bijdrage te kunnen 
leveren. Naffec, de omvang van het affectieve netwerk daarentegen kan 
dat wel, al is de toename in verklaarde variantie vrij gering, namelijk van 
48% naar 49% (pch = .02). 

9.4 De exchangevragen gerelateerd aan de overige aspecten van 
sociale steun 

. Nu gebleken is dat de beste voorspeller van ondersteunende interacties 'het 
aantal namen dat bij de exchangevragen is genoemd' (Nnoem) is, is de 
volgende vraag waaraan deze variabele haar verklarende kracht te danken 
heeft. De exchangemethode bestaat uit in totaal 20 vragen. We gaan na 
welke exchangevragen de grootste bijdrage leveren. We doen dat opnieuw 
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met behulp van multiple regressieanalyse, waarbij het aantal genoemde 
netwerkleden bij elk van de exchangevragen als afzonderlijke variabele 
beschouwd wordt. Tabel 9.5 geeft de correlaties tussen de twintig 
exchangevragen, 'Nnoem' en de vier aspecten van sociale steun. Bij elk van 
de exchangevragen blijkt dat het aantal Genoemde netwerkleden positief 
samenhangt met de mate van ondersteunende interacties. Vooral het aantal 
netwerkleden met wie de respondent persoonlijke problemen bespreekt 
(Exch08), of aan wie zij/hij advies vraagt (Exch10) hangen sterk samen. De 
relatie met negatieve interacties is minder duidelijk. De meeste 
exchangevragen hangen niet of nauwelijks samen met de mate waarin zich 
negatieve interacties voordoen, maar enkele correleren significant positief 
(Exch01, 02, 07 en 12). Hoe meer netwerkleden bij deze vragen genoemd 
zijn, des te meer negatieve interacties gemeld worden. De correlatie tussen 
een groot aantal exchangevragen en de discrepanties is significant negatief, 
dat wil zeggen: hoe meer netwerkleden genoemd zijn, des te minder 
discrepanties. Vooral het aantal mensen bij wie men over en weer op 
bezoek gaat om iets te drinken (Exch16 en 17) hangt sterk samen met 
discrepanties. De perceptieschaal ten slotte correleert positief met alle 
exchangevragen. In grote lijnen zijn deze correlaties vergelijkbaar met die 
tussen positieve interacties en exchangevragen. 

Vervolgens is nagegaan welke exchangevragen significant bijdragen aan het 
verklaren van een maximale hoeveelheid variantie in elk van de vier 
aspecten van sociale steun. Daartoe zijn multiple regressieanalyses 
uitgevoerd, waarbij telkens een aspect van sociale steun als afhankelijke 
variabele wordt beschouwd. De resultaten zijn vermeld in tabel 9.6. Ter 
vergelijking wordt in deze tabel nogmaals het percentage door 'Nnoem' 
verklaarde variantie gegeven. 

Uit tabel 9.6 blijkt dat de variabelen Exch08, Exch10, Exch04, en Exch15 
significant bijdragen aan de proportie verklaarde variantie in de 
ondersteunende interacties. Samen verklaren deze vier exchangevragen 35% 
variantie, twee procent meer dan Nnoem. 
Nnoem correleert nauwelijks met de mate van negatieve interacties. De 
drie exchangevragen 12, 01 en 08 verklaren samen 8% van negatieve 
interacties. 
Ook wanneer de mate waarin zich discrepanties voordoen als afhankelijke 
variabele genomen wordt, blijken enkele exchangevragen samen meer 
variantie te verklaren dan Nnoem. Het betreft de vragen Exch16 en 
Exch09. 
Bij gepercipieerde ondersteuning ten slotte blijken de vragen Exch08, 
Exch10, Exch01, Exch02, en Exch15 significant bij te dragen met samen 
21 % verklaarde variantie, hetgeen beduidend meer is dan de 14% van Nnoem. 

11 

11 



V) Tabel 9.5 Correlaties lussen hel aanlal namen genoemd per exchaogevraag en aspecten van sociale sleuu (u s 182) 
V) 
...-i 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. U . 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

0. 1. ExchOl 

~ 2. Exch02 .45 

~ 
:13 3. Exch03 .21 .21 

'€' 4. Exch04 .16 .23 .55 

~ 5. Exch05 -.04 .05 .17 .17 
6. Exch06 .17 .21 .24 .20 .13 

7. Exch07 .15 .17 .16 .10 -.04 .03 

8. ExchOS .15 .20 .43 .44 .07 .22 .14 
9. Exch09 .24 .24 .43 39 .10 .19 .18 .63 

10. Exchl0 -.01 .24 .32 31 .15 .22 .15 .41 33 
11. Exchll .17 .21 .28 .26 .19 .22 .01 .42 .61 .54 

U. ExchU .02 .04 .18 .29 .08 .11 .20 .24 .09 :n .05 
13. Exch13 .19 .18 .18 .18 .12 .13 .03 .17 .24 .16 .18 .08 

14. Exchl4 .14 .21 .16 31 .19 .U -.08 .11 .05 .23 .05 .16 .16 
15. Exch15 .U 30 .23 .27 .06 33 .14 32 .22 :n .21 .08 .20 34 

16. Exch16 .09 .13 .25 34 .22 .07 .14 31 .21 31 .21 .10 .09 .14 .21 
17. Exch17 .14 .18 .28 .40 .20 .14 .14 .29 :n .29 .25 .11 .07 .07 .21 .65 

18. Exch18 .24 .28 35 32 .13 .26 39 34 36 35 33 .15 .14 .01 .14 .14 30 

19. Exch19 .15 .13 .10 31 .04 .03 .03 .25 .15 .19 .11 .15 .04 .11 .21 .26 33 .14 
20. Exch20 .10 .22 .13 .28 .02 .03 .04 .22 .21 .24 .24 .U .07 .U .21 33 .46 .25 .53 

21. Nnoem .33 .44 .60 .68 32 .35 .29 .65 .63 .61 .57 31 .29 .32 .47 .59 .66 .58 .48 .55 

22. Pos. lnler. .17 .24 33 .42 .U .18 .21 .50 38 .44 31 .26 .17 .25 32 .28 .28 35 .23 31 
23. Neg. IDler. .17 .16 .09 -.02 -.09 .11 .15 -.05 -.03 .01 -.01 .20 -.00 -.02 -.06 -.04 .02 .04 -.04 .03 
24. Disaep. -.11 -.07 -.17 -.22 -.05 .02 -.10 -.21 -.20 -.10 -.15 .08 -.03 -.08 -.18 -31 -.28 -.09 -.17 -.18 
25. Per~ptie .17 .02 .17 .20 .07 .14 .15 35 .28 30 .26 .03 .04 .18 .24 .26 .19 .26 .U .21 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Voor correlatjes > .12 geldt p < .05; voor correlaties > .16 geldt p < .01 
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Tabel 9.6 Multiple regressieanalyse van aspecten van sociale steun op 
het aantal netwerkleden, genoemd bij afzonderlijke 
exchangevragen (n = 186) 

R R2 R2ch* pch** R R2 R2ch pch 

Positieve interacties 

Nnoem 

Exch08 
ExchlO 
Exch04 
Exch15 

Negatieve interacties 

Nnoem 

Exch12 
Exch01 
Exch08 

Discrepanties 

Nnoem 

Exch16 
Exch09 

Perceptie 

Nnoem 

Exch08 
Exch10 
Exch01 
Exch02 
Exch15 

.57 .33 .33 

.01 .00 .00 

.29 .09 .09 

.38 .14 .14 

.00 

n.S. 

.00 

.00 

.48 .23 .23 

.54 .30 .06 

.58 .34 .04 

.59 .35 .01 

.18 .03 .03 

.25 .06 .03 

.29 .08 .02 

.31 .09 .09 

.34 .11 .02 

.34 .12 .12 

.38 .15 .03 

.40 .16 .02 

.43 .. 19 .02 

.45 .21 .02 

* :R 2ch: verandering in het percentage verklaarde variantie 

.00 

.00 

.00 

.04 

.01 

.02 

.04 

.00 

.04 

.00 

.01 

.05 

.03 

.03 

**:pch : p-waarde behorende bij de verandering in het percentage 
verklaarde variantie 
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9.5 Conclusies 

Het blijkt dat een aantal van de m de literatuur genoemde 
netwerkkenmerken in deze studie niet aan interacties, discrepanties of 
gepercipieerde ondersteuning gerelateerd zijn. Met name geldt dit voor de 
netwerkdichtheid, en de geslachtssamenstelling van het netwerk. Daar staat 
tegenover dat variabelen die betrekking hebben op de omvang van het 
sociaal netwerk nagenoeg allemaal significant correleren met zowel 
ondersteunende interacties, discrepanties, als met gepercipieerde 
ondersteuning. In het bijzonder geldt dit voor Nnoem, een variabele 
waarbij zowel de netwerkomvang als de multiplexiteit een rol speelt. Het 
aantal keren dat een naam genoemd wordt correleert aanzienlijk hoger met 
de mate van interacties en met gepercipieerde ondersteuning dan het aantal 
verschillende namen, oftewel de omvang van het netwerk. Daarentegen 
correleren beide netwerkkenrnerken, het aantal keren dat iemand genoemd is 
en het aantal verschillende namen, wel ongeveer even hoog met de mate 
van discrepanties. 

Het feit dat de meeste variabelen die betrekking hebben op de omvang van 
een deel van het sociaal netwerk wel significant met aspecten van sociale 
steun correleren, maar in een regressievergelijking niets toevoegen aan 
Nnoem, wijst erop dat deze variabelen hun hoge correlaties te danken 
hebben aan het feit dat ze allen sterk onderling samenhangen. Daardoor is 
het moeilijk aan te geven of een van de specifieke kenmerken die zij 
eveneens meten (reisduur, contactfrequentie etcetera) een reële betekenis 
heeft. Althans niet op het aggregatie-niveau waarop in dit hoofdstuk 
analyses zijn uitgevoerd. Analyses die op het niveau van afzonderlijke 
netwerkleden de relatie tussen ondersteuning van dat netwerklid en andere 
relatiekenmerken onderzoeken zouden wellicht uitsluitsel kunnen geven. 






