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10 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In paragraaf 10.1 besteden we aandacht aan enkele punten rond de opzet en 
uitwerking van het onderzoek. Vervolgens wordt in paragraaf 10.2 
stilgestaan bij de bruikbaarheid van de instrumenten die het onderzoek 
heeft opgeleverd. Tenslotte wordt in paragraaf 10.3 aangegeven in welke 
richting toekomstig onderzoek met betrekking tot sociale steun wenselijk of 
noodzakelijk is. 

10.1 De opzet en uitwerking van het onderzoek 

Hoewel er al een lange sociologische traditie bestaat op het gebied van 
theorieën over, respectievelijk onderzoek naar het gedrag van mensen in 
hun onderlinge relaties, nam de belangstelling voor het begrip sociale steun 
pas de laatste twee decennia sterk toe. In de eerste plaats in onderzoek 
naar factoren die relevant zijn met betrekking tot het ontstaan en beloop 
van uiteenlopende aandoeningen. Sociale steun zou daarbij mogelijk de 
negatieve invloed van 'stressvolle' gebeurtenissen kunnen teniet doen of 
verminderen. Daarnaast groeide de belangstelling voor de rol die het sociaal 
netwerk (met name bij ouderen) zou kunnen spelen in situaties waarin men 
problemen kreeg met verzorgende e%f huishoudelijke activiteiten. Vooral 
bij de vraag of men al dan niet thuis verzorgd kan (blijven) worden, zijn 
de mogelijkheden die het sociaal netwerk bij die verzorging kan bieden een 
steeds belangrijker rol gaan spelen. 
Juist door die sterk groeiende belangstelling voor de mogelijkheden die het 
sociaal netwerk in de vorm van sociale steun zou kunnen bieden, werd 
geleidelijk de complexiteit van het begrip sociale steun duidelijk. Deze 
complexiteit bleek ook uit het sterk toenemend aantal defmities van sociale 
steun, alsmede uit het aantal instrumenten om sociale steun te meten. Ten 
tijde van, en gedeeltelijk ook na de start van het onderzoek, verschenen er 
publicaties waarin getracht werd overzicht aan te brengen in de aspecten 
die rond het begrip sociale steun een rol zouden spelen. 

In het onderhavige onderzoek is besloten om sociale steun op te vatten als 
een metaconstruct ('paraplubegrip'), dat verschillende aspecten omvat, die 
in hun onderlinge samenhang het procesmatige karakter van ondersteuning 

-weergeven. Deze keuze heeft geleid tot de ontwikkeling van een groot 
aantal instrumenten. Het feit dat in de literatuur het procesmatig karakter 
van sociale steun steeds meer onderstreept wordt, ondersteunt de opvatting 
dat het onderscheiden van aspecten van sociale steun, zoals in het 
onderhavige onderzoek gedaan is, een goed uitgangspunt is. Het meest 
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expliciet wordt dit door Vaux (1988) verwoord, die de aspecten 'netwerk', 
'interacties' en 'perceptie' onderscheidt. 

Een belangrijke beslissing is de keuze voor specifieke subgroepen 
respondenten geweest. Ten behoeve van de valideringsmogelijkheden is 
gekozen voor respondenten waarbij veranderingen verwacht mochten worden 
in factoren die van invloed zijn op de mate waarin men ondersteund wordt. 
De vraag rijst of deze subgroepen representatief geacht kunnen worden voor 
de populatie waarnaar de resultaten gegeneraliseerd dienen te worden, in dit 
geval een algemene populatie van mensen van 18 jaar en ouder. Het is 
duidelijk dat geen van de subgroepen in dit onderzoek model kan staan voor 
deze algemene populatie. Door een combinatie van verschillende subgroepen 
als onderzoeksgroep te nemen, is getracht de gehele onderzoeksgroep op 
bepaalde sociaal-demografische kenmerken niet te eenzijdig samen te stellen. 
Zo zijn er naast vrouwen ook voldoende mannen, en naast jongeren ook 
voldoende ouderen in het onderzoek betrokken. Op combinaties van sociaal
demografische factoren wijkt de onderzoeksgroep echter wel duidelijk af 
van een algemene populatie. Kijken we naar geslacht en leeftijd samen, dan 
bestaat de onderzoeksgroep uit relatief veel jongere vrouwen en oudere 
mannen. 
De vraag welke gevolgen een dergelijke samenstelling van de 
onderzoeksgroep heeft voor de generaliseerbaarheid van de resultaten laten 
we in twee delen uiteen vallen. We kunnen ons afvragen in hoeverre de 
hoogte van de scores, de gemiddelden, representatief te noemen zijn. 
Daarnaast echter is het de vraag of de structuur die in de data 
aangetroffen is, alsmede de schaalbaarheid van de items, specifiek is voor 
de onderzoeksgroep. 
We kijken eerst naar de hoogte van de scores. Gezien de samenstelling van 
de subgroepen respondenten kunnen we verwachten dat de mate waarin zich 
ondersteunende interacties hebben voorgedaan, hoger zal liggen dan voor 
een willekeurige steekproef zou gelden. We denken dan vooral aan de 
groepen zwangere vrouwen en mensen die pas verhuisd waren. Dit betekent 
dat we niet zonder meer mogen veronderstellen dat de gepresenteerde 
schaalgemiddelden representatief zijn voor een algemene populatie. 
Een belangrijker vraag is echter of de karakteristieken van de 
onderzoeksgroep een vermoeden rechtvaardigen dat de structuur van de data 
zal afwijken van de structuur die in een algemene populatie aangetroffen 
zou worden. Zojuist is vastgesteld dat de respondenten als groep mogelijk 
meer behoefte aan steun hebben gehad dan een willekeurige groep 
respondenten gehad zou hebben. Omdat iedereen wel eens behoefte aan 
steun heeft, veronderstellen we dat de respondenten in de onderzoeksgroep 
hooguit verschillen doordat zij kunnen teruggrijpen naar meer recente 
ervaringen. Het is daarom twijfelachtig of de structuur van de data bij een 
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willekeurig geselecteerde onderzoeksgroep sterk zou afwijken van de 
gevonden structuur. 

Naast de keuze van de respondenten is de hoogte van de non-respons een 
ander verschijnsel dat het onderzoek kenmerkt. Eerder is al aangegeven dat 
er, ook zonder kaderfouten, sprake is van een aanzienlijke non-respons. De 
groep respondenten die geselecteerd is op grond van hun score op de 
eenzaamheidsschaal, wijkt met deze score niet significant af van mensen die 
slechts een korte vragenlijst wilden invullen. We achten deze informatie 
relevant, gezien de relatie tussen eenzaamheid en aspecten van sociale 
steun. Andere aanwijzingen over de mate waarin non-respons tot 
vertekening kan hebben geleid, zijn er niet. Ook hier kunnen we ons 
afvragen of non-respons niet eerder van invloed is op de hoogte van de 
scores op de diverse instrumenten, dan op de structuur en de 
schaalbaarheid. 

Dat het onderzoek specifiek was opgezet als een validiteitsonderzoek komt 
tot uitdrukking in het feit dat een groot deel van de vragenlijsten alsmede 
van het interview gericht was op relaties en aspecten van sociale steun. 
Dit verschaft enerzijds de onderzoeker een unieke kans om binnen één 
onderzoek voor één begrip verschillende instrumenten naast elkaar te 
testen, maar anderzijds is de kans ook groot dat de respondent zich 
'overvraagd' voelt. Interviews van twee en een half tot drie uur waren geen 
uitzondering. Daarbij is nog niet inbegrepen de tijd die nodig was voor het 
invullen van het vooraf gestuurde materiaal en voor de achtergelaten lijsten 
(gemiddeld 2x een uur). Toch bestaat de indruk dat de meeste respondenten 
hoeveelheid en de aard van de vragen aanvaardbaar vonden; de hoogte van 
de respons bij de tweede meting wijst daar ook op. 

10.2 Bruikbaarheid van de instrumenten 

De bruikbaarheid van de instrumenten die in dit onderzoek zijn ontwikkeld, 
hangt af van drie aspecten. In de eerste plaats is de kwaliteit van de 
instrumenten van belang. Deze kwaliteit kan uitgedrukt worden in de mate 
waarin een instrument in het algemeen betrouwbare en valide informatie 
oplevert. In zekere zin kan de efficiëntie waarmee een instrument de 
bedoelde informatie levert, ook gezien worden als een kwaliteitsaspect. 
Een tweede factor die bepaalt in hoeverre een instrument bruikbaar is, 
wordt gevormd door het doel van het onderzoek waarbij het instrument 
wordt ingezet. Zo kan bijvoorbeeld, afhankelijk van dat doel, een globaal 
instrument minder bruikbaar zijn dan een netwerklidspecifiek instrument. 
Een derde factor die de bruikbaarheid van een instrument bepaalt, is het 
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type respondenten waarbij het instrument dient te worden afgenomen. 
We staan bij elk van deze drie aspecten stil. 

10.2.1 Kwaliteit van de instrumenten 

De kwaliteit van de instrumenten, uitgedrukt in de betrouwbaarheid en 
validiteit ervan, is over het algemeen goed te noemen. 
Bij de instrumenten die (een deel van) het sociaal netwerk afbakenen, heeft 
de nadruk weliswaar niet gelegen op het bepalen van de validiteit, maar er 
zijn geen aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat deze instrumenten 
niet valide zijn. 
De efficiëntie waarmee de drie afbakeningsinstrumenten het bedoelde 
netwerk identificeren, loopt nogal uiteen. Van zowel de affectieve als de 
rolrelatie-methode kan gesteld worden dat ze zeer efficiënt zijn. De 
bedoelde netwerkleden worden met één directe vraag geïdentificeerd. Dit is 
anders bij de exchangemethode. Het instrument dat door ons gebruikt is, 
biedt in theorie de mogelijkheid dat één netwerklid twintig keer genoemd 
wordt. Informatie omtrent het aantal keren dat een netwerklid genoemd 
wordt, of de vragen waarbij zij/hij genoemd wordt, kan op zich relevant 
zijn. Toch kan de door ons gebruikte exchange-vragenlijst vermoedelijk niet 
efficiënt genoemd worden wanneer het doel slechts is om met zo weinig 
mogelijk vragen een (zo groot mogelijk) deel van het actieve netwerk te 
identificeren. 

Het meten van ondersteunende interacties kan, zowel globaal als per 
afzonderlijk netwerklid, op een betrouwbare en valide wijze gebeuren met 
behulp van de instrumenten die uit items bestaan. Het globale instrument 
bevat uiteenlopende typen interacties, waarbij opvalt dat instrumentele 
steun niet sterk vertegenwoordigd is. Afzonderlijke typen van 
ondersteunende interacties zijn goed te meten met de subschalen. Ook hier 
blijken de instrumentele items het slechtst schaalbaar te zijn en de laagste 
betrouwbaarheid te kennen, hoewel deze nog wel acceptabel is. Per 
afzonderlijk netwerklid zijn er geen dimensies van ondersteunende 
interacties te onderscheiden. 

Negatieve interacties nemen een aparte plaats in. Ze laten zich niet 
opnemen in een algemene schaal met interacties. Kiiken we naar 
afzonderlijke netwerkleden, dan blijken veel negatieve interacties in een 
relatie samen te gaan met veel positieve. 

De discrepantie-instrumenten kenmerken zich door een grote mate van 
betrouwbaarheid en een goede schaalbaarheid. De spreiding in de antwoorden 
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is gering te noemen. We kunnen ervan uitgaan dat veel mensen ook 
daadwerkelijk tevreden zijn met de steun die ze ontvangen, bijvoorbeeld 
omdat ze geen behoefte hebben aan (bepaalde typen) steun, of omdat ze 
zich bij bepaalde tekorten hebben neergelegd. Daarnaast zullen sommige 
respondenten terughoudend zijn om aan te geven dat er sprake is van een 
tekort. 

De instrumenten die gepercipieerde ondersteuning meten, zowel globaal als 
per afzonderlijk netwerklid, zijn betrouwbaar en valide te noemen. 

De vignetten nemen een bijzondere positie in. Eerder is al aangegeven dat 
de schaalconstructie beïnvloed is door de wijze waarop de vignetten zijn 
aangeboden, namelijk in zowel positieve als negatieve vorm, waarbij een 
gedeelte voorafgaand aan het interview is toegestuurd en een gedeelte na 
afloop van het interview is achtergelaten. De vier schalen die uiteindelijk 
geconstrueerd zijn, gedragen zich niet zoals aanvankelijk verwacht werd. 
Een belangrijke oorzaak is vermoedelijk dat in veel vignetten een 
hypothetische s~tuatie wordt beschreven, zodat in feite gevraagd wordt naar 
verwachte en niet naar verkregen steun. Dat als gevolg daarvan alle 
vignettenschalen zich meer gedragen als perceptieschalen dan als 
interactieschalen ligt voor de hand. We beschouwen deze bevinding dan ook 
als ondersteuning voor het vermoeden dat de perceptieschalen niet alleen 
weergeven in hoeverre de betrokkene zich op het moment zelf gesteund 
voelt, maar ook een weerspiegeling vormen van de verwachte ondersteuning. 
Om interacties te meten in de vorm van vignetten zou er echter een nieuw 
instrument ontwikkeld moeten worden. 

10.2.2 Bruikbaarheid afhankelijk van doel onderzoek 

Dat de bruikbaarheid van de instrumenten in een bepaald onderzoek ook 
afhangt van het doel van dat onderzoek ligt voor de hand. In deze 
paragraaf zullen wij de praktische bruikbaarheid van de instrumenten vooral 
beoordelen in de functie die zij hebben in onderzoek naar stress en 
(on)welbevinden. Daarna zal kort worden ingegaan op de bruikbaarheid in 
onderzoek naar de rol die sociale steun kan spelen naast of in plaats van 
professionele steun. 

In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat sociale steun een belangrijke rol 
speelt in onderzoek naar de relatie tussen het optreden van vervelende 
gebeurtenissen en moeilijkheden enerzijds en onwelbevinden anderzijds. Tal 
van onderzoeken hebben zich gericht op de vraag of sociale steun nu in 
alle omstandigheden het welbevinden bevordert (direct effect), of dat sociale 
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steun slechts het welbevinden beschermt wanneer er sprake is van 
vervelende gebeurtenissen en moeilijkheden (buffer effect) (zie voor een 
overzicht Co hen & Wills, 1985). Uit deze studies is een grote 
verscheidenheid aan conclusies getrokken. Sommigen hebben de verwarring 
op dit gebied toegeschreven aan de uiteenlopende wijzen waarop het begrip 
sociale steun is gemeten (zie Vaux, 1988). 
Nu er een instrumentarium beschikbaar is dat een breed terrein aan 
aspecten van sociale steun dekt, kan nagegaan worden welk aspect van 
sociale steun eventueel een functie vervult in de beïnvloeding van 
onwelbevinden, al dan niet in moeilijke situaties. Daarbij is het maken van 
een onderscheid in typen steun van groot belang. Wanneer geen expliciet 
verschil gemaakt wordt tussen emotionele en instrumentele, of tussen steun 
in alledaagse en in probleemsituaties, zal interpretatie van de resultaten 
bemoeilijkt worden. 
Ook lijkt het noodzakelijk te kunnen beschikken over instrumenten die 
interacties en discrepanties afzonderlijk meten. Hoeveel steun iemand krijgt 
zegt immers weinig, wanneer niet bekend is hoe groot de behoefte aan die 
steun is. Door nauwkeurig vast te stellen welke gebeurtenissen iemand 
heeft meegemaakt, en welke moeilijkheden er spelen, kan er een inschatting 
gemaakt worden van de behoefte die iemand heeft aan sociale steun. We 
veronderstellen dat sociale steun van invloed is op (on)welbevinden, zodra 
aan die steun behoefte bestaat. Voor sommige typen van ondersteunende 
interacties kan echter gesteld worden dat (bijna) iedereen daar behoefte aan 
heeft. Te denken valt aan alledaagse emotionele steun, waarderingssteun en 
'social companionship'. Het feit dat aan sommige typen steun 'altijd' en aan 
andere typen 'in bepaalde omstandigheden' behoefte bestaat, houdt in dat 
een direct en een buffer-effect naast elkaar kunnen optreden. Onderzoek 
waarin verschillende typen ondersteunende interacties worden onderscheiden 
zou dat moeten kunnen aantonen, wanneer tevens een indicator beschikbaar 
is voor de mate waarin de betrokkene te maken heeft met stressoren. 
De rol die gepercipieerde ondersteuning kan spelen in onderzoek naar stress 
en (on)welbevinden, is minder duidelijk. Gepercipieerde ondersteuning blijkt 
sterker samen te hangen met de mate waarin zich ondersteunende 
interacties hebben voorgedaan, dan met discrepanties. Dit wijst erop dat 
naarmate de interacties toenemen, iemand meer het gevoel kan hebben 
gesteund te worden, zonder dat er per sé sprake moet zijn van voldoende 
steun. 

In paragraaf 3.2 is aangegeven dat er een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen een globale en een netwerklidspecifieke meting van sociale steun. 
Gebleken is dat beide typen informatie met valide en betrouwbare 
instrumenten verkregen kan worden. De vraag welk type instrument het 
beste ingezet Kan worden hangt daarmee af van het onderzoeksdoel. Van 
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belang daarbij is dat sociale steun per netwerklid weliswaar valide en 
betrouwbaar gemeten kan worden, maar dat schept nog geen duidelijkheid 
omtrent de vraag hoe netwerklidspecifieke en globale steun onderling 
gerelateerd zijn. 
Praktisch gezien is er uiteraard veel voor te zeggen om aspecten van 
sociale steun globaal te meten. Er hoeft dan niet per sé een aantal 
netwerkleden geïdentificeerd te worden. Bovendien hoeft niet elke vraag 
voor elk netwerklid opnieuw te worden gesteld. Toch is het de vraag of 
deze praktische voordelen opwegen tegen de extra informatie die een 
netwerklidspecifieke benadering oplevert. Wanneer een globaal instrument 
tekorten in sociale steun signaleert is het moeilijk na te gaan of deze 
tekorten veroorzaakt worden door een te klein potentieel aan onder
steunende netwerkleden of aan problemen in de relatie met een (of meer) 
specifieke netwerkleden. In het eerste geval zal de oplossing wellicht in een 
andere richting gezocht moeten worden dan in de tweede situatie. Mogelijk 
geeft een instrument dat per afzonderlijke relatie met een netwerklid 
interacties en gepercipieerde ondersteuning inventariseert, een beter inzicht 
in het probleym. 

Onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en professionele hulp richt 
zich vooral op de vraag in hoeverre de mogelijkheden die het sociaal 
netwerk biedt een rol spelen bij het al dan niet gebruik maken van 
professionele zorg, zoals gezinsverzorging en wijkverpleegkundige hulp (zie 
o.a. Kempen, 1990; Van Sonderen, Suurmeijer, & Van den Heuvel, 1985). Ook 
bij de vraag in hoeverre verzorging thuis mogelijk is, in plaats van opname 
in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleegtehuis, speelt sociale steun een 
belangrijke rol. De aard van de vraagstelling in dit soort onderzoek, maakt 
dat de aandacht met betrekking tot sociale steun zich vooral richt op 
onderzoek naar de capaciteiten van het sociaal netwerk. Dit zowel wat 
betreft de steun die reeds geboden wordt, als de mogelijkheden die het 
netwerk heeft om in de nabije toekomst te ondersteunen. De nadruk ligt 
daarbij vooral op instrumentele hulp, omdat de vraag of dit type hulp in 
voldoende mate geboden kan worden, doorgaans de keuze bepaalt tussen 
thuiszorg en opname in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. 

10.2.3 Bruikbaarheid afhankelijk van type respondenten 

Niet alleen de vraagstelling, maar ook het type respondenten maakt een 
andere beoordeling van de instrumenten noodzakelijk. Vooral bij onderzoek 
naar de relatie tussen sociale steun en professionele hulp bestaat een groot 
deel van de betrokkenen uit ouderen, die bovendien vaak te maken hebben 
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met een ziekte of handicap. 
Het is de vraag of de sub schalen die in dit onderzoek gebruikt zijn om de 
hoeveelheid instrumentele hulp te meten en de discrepanties daarin, 
voldoende informatie geven over de wijze waarop het sociaal netwerk in de 
behoefte aan alledaagse hulp voorziet. Onze instrumenten gaan uit van 
incidentele situaties waarbij praktische hulp geboden moet worden, 
aangevuld met enkele alledaagse. Het gaat daarbij om zaken waar iedereen 
wel eens behoefte aan heeft, maar vrijwel niemand elke dag. Wanneer de 
behoefte aan alledaagse praktische hulp echter groot wordt, en zich 
bijvoorbeeld ook gaat uitstrekken tot verzorgende hulp, zijn de interactie
en discrepantieschalen waarschijnlijk niet specifiek genoeg. In die gevallen 
is een instrument aan te bevelen dat nauwkeuriger de behoefte aan 
dergelijke hulp vaststelt, zoals een ADL/HDL-schaal (Kempen, 1990). 
Het afbakenen van het sociaal netwerk in dit type onderzoek dient zoals 
gezegd een tweeledig doel. In de eerste plaats om vast te stellen welke 
netwerkleden bij de hulpverlening zijn betrokken, maar ook om na te gaan 
in hoeverre het netwerk extra taken kan opvangen. Een combinatie van de 
rolrelatie-methode met enkele gerichte exchangevragen lijkt daarom het 
aangewezen instrument. 

Een geheel andere bevinding die we in deze paragraaf willen noemen, heeft 
betrekking op een verschijnsel waar onderzoek naar ouderen dikwijls mee 
geconfronteerd wordt. Wanneer de betrokkene niet in staat is om de vragen 
te beantwoorden, wordt deze informatie nogal eens aan een ander gevraagd, 
bijvoorbeeld de partner, een van de kinderen, of een professionele hulp. 
Iemand van wie verondersteld wordt dat deze een goed zicht heeft op de 
situatie van de betrokkene. In het onderhavige onderzoek is nagegaan hoe 
sterk de antwoorden op lijsten met interactie- en perceptie-items van de 
respondent en de partner of een ander belangrijk netwerklid met elkaar 
samenhangen. Gelet op de vrij lage correlaties bij de dimensie praktische 
hulp, lijkt het de moeite waard om na te gaan in hoeverre de verschillende 
typen instrumenten geschikt zijn informatie omtrent de betrokkene bij een 
netwerklid te verzamelen. 

10.3 Aandachtspunten voor verder onderzoek 

De onderhavige studie heeft getracht enige orde aan te brengen op een 
terrein dat bijzonder complex genoemd kan worden. Betreffende het begrip 
sociale steun bestaan er nog een aantal onduidelijkheden, die in verder 
onderzoek opgehelderd kunnen worden. We gaan kort op enkele punten in. 

(1) In de eerste plaats dient benadrukt te worden dat de schalen waartoe de 
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analyses in deze studie hebben geleid, geenszins als onveranderlijk 
beschouwd dienen te worden. De resultaten van de Vraag Onderzoek 
Procedure, de lage Hl-coëfficiënten bij sommige schalen, vooral bij ouderen, 
en enkele lage test-hertest correlaties, geven aanleiding te veronderstellen 
dat verder onderzoek wellicht zal leiden tot verbetering van de besproken 
instrumenten. 

(2) In het onderhavige onderzoek is sociale steun zowel globaal als per 
afzonderlijk netwerklid gemeten. Niet duidelijk is hoe beiden aan elkaar 
gerelateerd zijn. Wij hebben de respondent gevraagd bij de beantwoording 
van de globale lijst interacties aan alle personen uit het sociaal netwerk te 
denken. We mogen veronderstellen dat het globale antwoord geen gemiddelde 
is van de ondersteuning die alle netwerkleden afzonderlijk hebben gegeven. 
De steun van sommige netwerkleden zal zwaarder wegen dan van anderen. 
Inzicht in de wijze waarop netwerklidspecifieke ondersteuning globale 
ondersteuning bepaalt, kan helpen bij het omgaan met, en 'behandelen' van, 
discrepanties. Daartoe is kennis nodig over de specifieke kenmerken van 
netwerkleden, van wie de ondersteuning sterk het oordeel over de globale 
ondersteuning . bepaalt. 
Doordat in de onderhavige studie zowel globale als netwerklidspecifieke 
ondersteuning is gemeten, is het materiaal, dat nodig is om deze vraag te 
beantwoorden, in principe beschikbaar. Onderzoek in deze richting valt 
echter buiten het kader van deze studie. 

(3) De relatie tussen kenmerken van het sociaal netwerk en andere aspecten 
van sociale steun is in hoofdstuk 9 aan de orde gesteld. Slechts 
netwerkindicatoren die gebaseerd zijn op de omvang van het netwerk, 
blijken significant samen te hangen met interacties, discrepanties en 
gepercipieerde ondersteuning. Voor veel andere kenmerken, zoals reisduur, 
contactfrequentie, geslacht, type relatie, geldt dat zij mogelijk op 
relatieniveau sterker samenhangen met de mate van ondersteuning dan 
(geaggregeerd) op netwerkniveau. Een aantal van dergelijke kenmerken, 
maar ook kenmerken als reciprociteit en multiplexiteit van het netwerk, 
worden in de literatuur verondersteld samen te hangen met de mate van 
ondersteuning. Toch lijkt het zinvol het belang van deze kenmerken eerst 
op het niveau van specifieke relaties te onderzoeken. 
Ook hier geldt dat de benodigde kenmerken reeds in het onderhavige 
onderzoek verzameld zijn. 

(4) Eerder is al gewezen op het arbeids- en tijdsintensieve karakter dat 
het exchange-instrument kenmerkt. In de huidige vorm, dat wil zeggen 21 
vragen, waarbij aansluitend volgens een ingewikkeld patroon een selectie uit 
de genoemde netwerkleden moet worden gemaakt, is het instrument 
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nauwelijks bruikbaar. De kans dat het instrument meer informatie oplevert 
dan in een bepaald onderzoek noodzakelijk is, is vrij groot. De vraag hoe 
het instrument aangepast kan worden, door het aantal vragen te beperken 
en/of door de aansluitende selectie van netwerkleden te vereenvoudigen, 
dient nader onderzocht te worden. De voordelen die de exchangemethode 
biedt lijken een dergelijk onderzoek de m0eite waard te maken. 
Wanneer het instrument 'slechts' tot doel heeft het (actieve deel van het) 
sociaal netwerk af te bakenen, kan volstaan worden met het verwijderen 
van die vragen die niet of nauwelijks nieuwe netwerkleden opleveren. 
Het instrument biedt echter ook de gelegenheid andere netwerkkenmerken 
dan de omvang te meten, zoals de reciprociteit of de multiplexiteit binnen 
het netwerk of afzonderlijke relaties. Daarnaast is het denkbaar dat het 
exchange-instrument informatie geeft over de mate waarin het netwerk 
voorziet in ondersteunende interacties. Het feit dat 'het aantal keren dat 
iemand bij de exchangevragen wordt genoemd' sterker samenhangt met 
interacties dan het 'aantal verschillende netwerkleden', wijst erop dat er 
met de exchangevragen meer informatie verkregen kan worden dan de 
netwerkomvang. 

(5) Ten slotte staan we (opnieuw) stil bij het instrument dat discrepanties 
meet. Het is mogelijk dat sommige mensen meer ondersteuning ervaren dan 
waar ze behoefte aan hebben. Juist vanwege het totaal verschillende 
karakter van een dergelijke discrepantie hebben wij zulke gevallen niet bij 
het scoren meegenomen. Ten behoeve van onderzoek naar een eventuele 
invloed van teveel ondersteunende interacties op onwelbevinden, zou 
wellicht toch het discrepantie-instrument ingezet kunnen worden. Dat 
daarbij uit de lijst discrepantie-items twee scores berekend zullen moeten 
worden, één voor te weinig en één voor teveel steun, ligt voor de hand. We 
kunnen immers niet veronderstellen dat tekorten aan ondersteunende 
interacties bij één dimensie, gecompenseerd kunnen worden met een 
overschot bij een andere dimensie. 



Noten: 

1. We iopen hier noodgedwongen enigszins vooruit op enkele relevante 
kenmerken van de overige aspecten van het ondersteuningsproces, die 
later uitgebreider behandeld worden. 

2. Omdat wij geen informatie bij de netwerkleden verzamelen, is geen 
zekerheid te krijgen over de vraag of bepaalde interacties ook negatief 
bedoeld waren. Gelet op de omschrijving van de items kunnen we daar 
echter doorgaans wel van uitgaan. 

3. Hoewel de termen 'exchange' en 'uitwisselingsrelatie' doen vermoeden 
dat het om concrete ruilsituaties gaat, is dat niet noodzakelijk, en zelfs 
meestal niet (op korte termijn) het geval. Veel meer gaat het om 
unidirectionele 'interacties', waarbij overigens over langere tijd gezien 
vaak wel een zeker evenwicht wordt gevonden, dat dan als 
'reciprociteit' wordt omschreven. We zullen echter aansluiten bij de 
gewoonte en ook van exchange of uitwisseling spreken waar het in feite 
unidirectionele interacties betreft. 

4. Omdat we ons in deze studie beperken tot netwerkkenmerken en niet 
verder ingaan op relatiekenmerken komt de reciprociteit binnen relaties 
verder niet ter sprake. Als netwerkkenmerk mist het begrip vooralsnog 
voldoende theoretische onderbouwing om het op een zinvolle wijze te 
operationaliseren (vgl. Rook, 1987; van Tilburg, van Sonderen & Ormel, 
1989). 

5. Nader onderzoek wordt nog verricht naar de vraag in hoeverre deze 
vrij omslachtige selectie van twintig netwerkleden andere mensen 
oplevert dan andere, meer simpele reductiecriteria. 

6. De vier verschillende typen vignetten, interacties en percepties, en 
positieve en negatieve versies, zijn verdeeld over twee lijsten. Een lijst 
(set A) is, samen met andere vragenlijsten, voorafgaand aan het 
interview toegestuurd. De andere lijst is, samen met andere 
vragenlijsten, na afloop van het interview achtergelaten (set B). De 
vignetten zijn zodanig verdeeld dat in set A en B zowel interactie
vignetten als perceptie-vignetten en zowel positieve als negatieve zaten. 
Daarbij is erop gelet dat de positieve en negatieve versie van één paar 
vignetten niet in hetzelfde setje zat (zie 5.4.1 voor de gevolgde 
procedure bij de dataverzameling). 
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7. Een tweede reden om het afbakenen van het sociaal netwerk aan een 
onderzoek te onderwerpen is gelegen in het feit dat bepaalde 
instrumenten ondersteunende interacties en/of gepercipieerde 
ondersteuning meten per afzonderlijk netwerklid (de 
netwerklidspecifieke items en de GSSI). 
De vraag of deze instrumenten sociale steun valide en betrouwbaar 
meten kan daarom niet los gezien worden van de vraag hoe valide en 
betrouwbaar de netwerkafbakening plaatsvindt, die deze netwerkleden 
moet opleveren. 

8. We beperken ons hier tot een vergelijking tussen instrumenten die 
ondersteunende interacties en gepercipieerde ondersteuning meten, 
omdat deze twee aspecten met meer dan een instrument gemeten zijn, 
terwijl discrepanties in ondersteuning slechts met een instrument zijn 
gemeten. 

9. Met opzet spreken we hier van "kan blijken", omdat bij niet uitkomen 
van de verwachte relatie de oorzaak gezocht kan worden in de 
gebrekkige begripsvaliditeit van het instrument, maar daarnaast ook in 
een ten onrechte veronderstelde relatie tussen de onafhankelijke 
variabelen en het te valideren begrip. 

10. We beperken ons nu tot de longitudinale analyses. De cross-sectionele 
relaties tussen aspecten van sociale steun vallen onder (1). 

11. Het door ons gebruikte Groningen Sociale Steun Interview (GSSI), 
alsmede de GSSI-S, een variant waarin een Specifiek probleem of 
gebeurtenis centraal staat, wordt hier kort besproken. Een uitvoeriger 
beschrijving van het instrument geven Brilman, Ormel en Van Sonderen 
(1990). 

12. Over de richting van de samenhang doen we geen uitspraak. Het is 
immers ook reëel te veronderstellen dat een eenmaal ervaren 
ondersteuning ertoe leidt dat de betrokkene het contact met een 
netwerklid intensiveert. 

13. Aangezien de resultaten tegenv~elen is in een later stadium nog een 
advertentie in een regionaal blad gezet en is er een oproep op de 
plaatselijke radiozender uitgezonden. Van de ongeveer' tien reacties 
bleken er twee bruikbaar te zijn. 
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14. Deze subgroep diende ter vervanging van een aanvankelijk geplande 
groep ouderen die recent naar een verzorgingstehuis waren verhuisd. De 
verhuizing naar een minder zelfstandige woonvorm werd verondersteld 
een ingrijpende gebeurtenis te zijn, die zich met name bij relatief 
minder gezonde vrouwen zou voordoen. Het ingrijpende karakter van 
deze gebeurtenis wordt enerzijds veroorzaakt door de 
netwerkveranderingen die een verhuizing met zich meebrengt (daarin 
verschilt de geplande groep niet van de gerealiseerde groep verhuisden), 
maar bovendien zal er in veel gevallen sprake zijn van persoonlijke 
gebeurtenissen, zoals ziekte van de betrokkene of de partner, of 
overlijden van de partner, die de verhuizing noodzakelijk maakten. Deze 
groep bleek echter om twee redenen niet (in een redelijke periode) 
gevormd te kunnen worden, ondanks hulp van lokale instanties op dit 
gebied. Al snel bleek dat het zeer lang zou gaan duren voordat er een 
voldoende grote groep potentiële respondenten gevormd zou zijn. 
Daarnaast bleek uit enkele proefmterviews het invullen van de vele 
lijsten alsmede het interviewgedeelte voor veel kandidaten, gemiddeld 
ongeveer 80 jaar oud, te insparmend te zijn. 

15. De 219 netwerkleden die alleen genoemd zijn bij de affectieve vraag die 
aan de exchangevragen was toegevoegd ("Zijn er nog andere, niet 
genoemde mensen, belangrijk voor u?"), zijn uit dit totaal weggelaten, 
omdat de aard van de vraag gecombineerd met de positie in de 
vragenlijst, het moeilijk maakt de vraag tot een van de drie 
afbakeningsmethoden te rekenen. 

16. Er wordt nogmaals op gewezen dat deze cijfers geen goede indicatie 
geven van de mogelijkheden van de rolrelatie methode, omdat slechts 
naar een beperkt aantal typen rolrelaties is gevraagd, en van enkele 
typen ook nog maar naar enkele netwerkleden. 

17. Een uitgebreid verslag van deze analyses is te vinden in: Van Sonderen, 
Ormel, Brilman & Van Linden van den Heuvell (1990). 

18. Deze resultaten hebben slechts betrekking op die netwerkleden waarvan 
de relatiekenmerken bekend waren. De kans dat deze gegevens 
nagevraagd zijn voor netwerkleden die bij de affectieve methode 
genoemd zijn is kleiner dan voor hen die bij de exchangemethode 
genoemd zijn. Derhalve moeten de cijfers met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 
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19. Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht van de bevindingen m.b.t. 
de test-hertest betrouwbaarheid van de afbakeningsinstrumenten. Meer 
informatie is te vinden in Broese van Groenou, Van Sonderen en Ormel 
(1990). 

20. Gelet op de samenstelling van de ondel zoeksgroep, ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat zich reële veranderingen voordoen in een 
periode van vier weken. Dit geldt in het bijzonder voor de groepen 
respondenten die kort geleden zijn verhuisd en voor de groep mannen 
die kort na Tl met pensioen gaat. Een analyse betreffende de test
hertest betrouwbaarheid voor elke subgroep afzonderlijk wijst uit dat de 
twee genoemde groepen respondenten zich bij geen van de drie 
afbakeningsmethoden kenmerken door lagere betrouwbaarheidscijfers 
(Broese van Groenou, Van Sonderen & Ormel, 1990). 

21. Hiermee is niet gezegd dat deze netwerkleden werkelijk de meest 
ondersteunende zijn, en zelfs niet dat ze allemaal ondersteunend zijn. 
We achten deze netwerkleden echter degenen die de mate van 
ondersteunende interacties of van gepercipieerde ondersteuning het 
meest kunnen beïnvloeden, eventueel in negatieve zin. 

22. Er blijkt een opmerkelijk verschil te bestaan bij de vignetten tussen 
positieve en negatieve, en wat minder tussen vignetten vooraf 
toegestuurd (serie A) en achtergelaten (serie B): 
Onderstaand de gemiddelde scores op de vignetten 10 millimeters. 

positief (16) 
58.6 

.. .. , 
pos.A (8) pos.B (8) 
58.4 58.9 

A (16) B (16) 
61.9 63.2 

neg.A (8) neg.B (8) 
65.4 67.7 

negatief (16) 
66.5 



Noten 173 

23. Er blijkt ook hier een opmerkelijk verschil te bestaan tussen positieve 
en negatieve vignetten, maar bovendien ook tussen vignetten vooraf 
toegestuurd (serie A) en achtergelaten (serie B): 
Onderstaand de gemiddelde scores op de vignetten in millimeters. 

positief (13) 
66.4 .... 

pos.A (7) pos.B (6) 
62.7 71.1 

A (12) B (12) 
67.3 73.5 

neg.A (5) neg.B (6) 
73.6 76.3 

J ...... 
negatief (11) 
75.1 

24. De reden om een orthogonale rotatie uit te voeren en geen oblique 
(waarbij de factoren onderling mogen correleren, hetgeen de onderlinge 
samenhang tussen de sub dimensies mogelijk beter zou weergeven) is de 
volgende. Gegeven het feit dat er sprake is van een generale factor 
heeft rotatie slechts een functie bij het zoeken naar interpreteerbare 
subdimensies. We gaan ervan uit dat eventueel gevonden subdimensies 
onderling substantieel correleren. Door orthogonaal te roteren trachten 
we subdimensies te creëren die onderling zo onafhankelijk mogelijk zijn. 

25. Overigens is het moeilijk voor beide voorwaarden een duidelijk 
criterium te hanteren. 

26. In enkele gevallen is dit veroorzaakt door het ontbreken van een 
respondentnummer op de vragenlijst, zodat de door een sleutelfiguur 
teruggestuurde lijst niet aan de juiste respondent kon worden gekoppeld. 

27. Wanneer het niet mogelijk bleek op T2 een belangrijke moeilijkheid 
tussen Tl en T2 als zodanig te benoemen, is gevraagd naar de mate 
waarin de ontvangen steun overeenkwam met de behoefte in het 
algemeen gedurende het afgelopen jaar. 
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28. Weliswaar is ook een groep respondenten juist geselecteerd vanwege een 
relatief lage score op de eenzaamheidsschaal, maar omdat eenzaamheid 
scheef verdeeld is (er zijn minder mensen eenzaam dan niet eenzaam) 
weegt de groep eenzamen zwaarder mee bij de totstandkoming van de 
gemiddelde score. 

29. De vragen over netwerklidspecifieke items worden verder buiten 
beschouwing gelaten. De redenen hiervoor zijn de volgende. In dit 
hoofdstuk beperken we ons tot globale instrumenten. Bovendien is de 
aard van de netwerklidspecifieke items zodanig dat het geen zin heeft 
om te beoordelen of de respondent de juiste netwerkleden in gedachten 
had. Tenslotte veronderstellen we dat de netwerklidspecifieke items op 
beide overige aspecten ('tijdsperiode' en 'onderwerp van de vraag') niet 
zullen afwijken van de globale items. 

30. De test-hertest correlatie op item niveau loopt uiteen van .51 tot .79. 

31. Een factor die mogelijk nog een rol speelt, zij het een geringe, is dat 
de netwerklidspecifieke self-report lijsten behoorden tot het setje 
lijsten dat na het interview is achtergelaten. Dit betekent dat er een 
zekere tijdsperiode verlopen is tussen het moment dat bij de respondent 
de GSSI is afgenomen en het moment dat zij/hij deze self-report lijsten 
heeft ingevuld. Hoewel deze periOde in het algemeen gering is 
(variërend van een dag tot enkele weken), kan dit toch de correlaties 
iets gedrukt hebben. 

32. Gekozen is voor de antwoorden op de vijf netwerklidspecifieke vragen 
en niet voor de twintig, omdat er veel meer netwerkleden zijn waarvan 
we de vijf vragen gesteld hebben (zie schema 3.2). 




