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SAMENV A1TING 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de 
conceptualisering en operationalisering van het begrip 'sociale steun'. 

In hoofdstuk 1 wordt beknopt de vraagstelling aangegeven, welke in drie 
delen uiteenvalt, te weten: 
(1) Wat kan op conceptueel niveau verstaan worden onder het begrip 

sociale steun, en hoe zijn de aspecten die onder dit begrip vallen 
onderling gerelateerd? 

(2) Hoe betrouwbaar en valide zijn de meetinstrumenten voor elk van de 
aspecten van sociale steun? 

(3) Bestaan er relaties tussen kenmerken van het sociaal netwerk enerzijds 
en de overige aspecten in het proces van ondersteuning anderzijds? 

In hoofdstuk 2 wordt het begrip sociale steun op conceptueel niveau 
behandeld. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
betekenissen . die in de literatuur aan het begrip sociale steun zijn 
toegekend. Er blijkt sprake te zijn van een groot aantal 
conceptualiseringen, deels overgaand in operationaliseringen, waardoor 
onderzoeksresultaten moeilijk vergelijkbaar zijn. 
Besloten wordt sociale steun op te vatten als een 'paraplu-begrip', 
waaronder enkele onderling samenhangende begrippen te rangschikken zijn. 
De begrippen die onderscheiden worden zijn: 
(1) het sociaal netwerk; 
(2) ondersteunende interacties (ook wel 'interacties' genoemd); 
(3) discrepanties in interacties (ook wel 'discrepanties' genoemd); en 
(4) gepercipieerde ondersteuning (ook wel 'perceptie' genoemd). 
Elk van deze vier begrippen wordt vervolgens nader uitgewerkt. Voor het 
begrip sociaal netwerk beperkt deze uitwerking zich tot een bepaling van 
criteria waaraan iemand moet voldoen om tot het sociaal netwerk gerekend 
te worden. Bij interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning ligt 
de nadruk telkens op het onderscheiden van dimensies. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de eerder 
behandelde afzonderlijke aspecten van sociale steun !TI een 
terugkoppelingsmodel worden geplaatst. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de wijze waarop de verschillende aspecten van 
sociale steun geoperationaliseerd worden. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de 
drie methoden die in dit onderzoek gebruikt zijn om (delen van) het sociaal 
netwerk af te bakenen, te weten: 
(1) de exchange-methode, gebaseerd op het bestaan van uitwisselingsrelaties 

tussen de respondent en leden van het sociaal netwerk; 
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(2) de rolrelatie-methode, waarin gevraagd wordt naar de aanwezigheid van 
bepaalde relatietypen in het sociaal netwerk, zoals ouders, broers, 
buren, en 

(3) de affectieve benadering, waarbij netwerkleden geïdentificeerd worden 
die (erg) belangrijk zijn voor de respondent. 

De exchange-methode is daarbij als primaire methode gebruikt, dat wil 
zeggen dat getracht is met deze methode een zo volledig mogelijk beeld te 
krijgen van het 'voor ondersteuning meest relevante deel van het netwerk'. 
Van een deel van de netwerkleden die aldus zijn geïdentificeerd wordt meer 
informatie verzameld, zowel over het netwerklid zelf als over de relatie 
tussen het netwerklid en de respondent. Een deel van deze informatie heeft 
betrekking op de mate waarin de respondent door een bepaald netwerklid 
gesteund wordt. 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de drie 
overige aspecten van sociale steun, interacties, discrepanties en perceptie, 
gemeten zijn. Elk van deze drie aspecten is gemeten met behulp van een 
'item-lijst', een lijst met korte vragen en vier antwoordcategorieën. Om 
ondersteunende interacties en gepercipieerde ondersteuning te meten zijn 
bovendien lijsten met 'vignetten' geconstrueerd. Deze vignetten bestaan uit 
een zeer korte beschrijving van een fictief persoon die wel, of juist géén, 
ondersteuning krijgt. De respondent dient aan te geven in hoeverre 
haar/zijn omstandigheden lijken op de beschreven situatie. 

In hoofdstuk 4 worden de tweede en derde vraagstelling nader uitgewerkt. 
De betrouwbaarheid van de vragenlijsten waarmee het netwerk wordt 
afgebakend, wordt bepaald door de mate van overlap te berekenen tussen 
de namen, genoemd bij de eerste meting en de namen die bij een hert est 
zijn genoemd, vier weken na de eerste meting. 
Om de betrouwbaarheid te bepalen van de vragenlijsten waarmee de overige 
aspecten van sociale steun gemeten zijn, wordt gebruik gemaakt van twee 
indicatoren, te weten de coëfficiënt Rho, te vergelijken met Crohnbach's 
alp ha, en de test-hertest correlatie. 
Bij het bepalen van de validiteit van de vragenlijsten staat de 
'begripsvaliditeit' centraal. Om deze begripsvaliditeit vast te stellen, wordt 
van verschillende technieken gebruik gemaakt. Gekeken wordt naar: 
- de samenhang tussen de items en de onderscheidbaarheid van typen 

ondersteuning, ook binnen specifieke subgroepen respondenten; 
- de divergerende en convergerende validiteit; . 
- de overeenkomst tussen antwoorden van de respondent en van bepaalde 

netwerkleden; 
- de relatie tussen de scores op de vragenlijsten en een op 

interviewgegevens gebaseerde index voor sociale steun; 
- de relatie tussen de scores op de vragenlijsten en enkele vragen waarmee 
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'rechtstreeks' gevraagd wordt naar verkregen of ervaren steun; 
- de relatie tussen de scores op de vragenlijsten en de score op een 

instrument waarmee eenzaamheid gemeten wordt; 
- de mate waarin veranderingen in scores op de vragenlijsten voorspeld 

kunnen worden met kennis over gebeurtenissen en veranderingen in 
langdurige moeilijkheden, en ten slotte 

- (door middel van een 'proces analyse') de wijze waarop de antwoorden van 
de respondent tot stand zijn gekomen. 

Ten behoeve van de derde vraagstelling, betreffende de relatie tussen 
kenmerken van het sociaal netwerk en overige aspecten van sociale steun, 
wordt een selectie gemaakt van kenmerken van netwerkleden, zowel 
persoonskenmerken als relatiekenmerken. Deze selectie is vooral gebaseerd 
op aanwijzingen in de literatuur over (mogelijk) relevante kenmerken. 

In hoofdstuk 5 wordt de wijze toegelicht waarop de data zijn verzameld. In 
de eerste plaats wordt de keuze voor bepaalde typen respondenten 
beschreven. Yt<rvolgens wordt stil gestaan bij de daadwerkelijke selectie van 
respondenten en de non-respons. Nadat kort is aangegeven op welke wijze 
de gegevens verzameld zijn, wordt het hoofdstuk afgesloten met een 
beschrijving van de onderzoeksgroep. 

De resultaten van de analyses worden beschreven in de hoofdstukken 6 tot 
en met 9. 
In hoofdstuk 6 komt de afbakening van het netwerk aan de orde. De 
verschillen tussen de netwerken die de drie afbakeningsmethoden opleveren, 
kunnen grotendeels verklaard worden door de verschillen in relatie aspecten 
die bij elk van de drie methoden centraal staan. De betrouwbaarheid van de 
informatie die de rolrelatiebenadering oplevert blijkt het meest betrouwbaar 
te zijn. Uitspraken in absolute zin over de betrouwbaarheid van elk van de 
methoden kunnen bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet gemaakt 
worden. 

Hoofdstuk 7 behandelt de wijze waarop instrumenten zijn ontwikkeld die 
interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning meten, ontvangen 
of ervaren van het netwerk als geheel. Hoewel er een zekere samenhang 
bestaat tussen items uit de interactielijst en items uit de perceptielijst, 
trachten we toch voor beide begrippen afzonderlijke instrumenten te 
ontwikkelen. De a priori veronderstelde dimensies blijken noch bij de 
interactie-items noch bij de perceptie-items empirisch aantoonbaar te zijn. 
Op basis van principale componenten analyses worden bij de interactie
items, de discrepantie-items en de perceptie-items enkele subdimensies 
onderscheiden. We spreken niet over dimensies maar over subdimensies, 
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vanwege de onderlinge samenhang tussen alle items samen. Dit met 
uitzondering van de negatieve interacties, die wel een andere dimensie dan 
de overige items blijken te vertegenwoordigen. 
Per aspect van sociale steun en ook per sub dimensie wordt vervolgens in 
een Mokken Schaal analyse voor Polychotome items de schaalbaarheid 
vastgesteld. Voor interactie-items en discrepantie-items geldt daarbij een 
extra restrictie. Omdat beide aspecten van sociale steun met dezelfde vragen 
gemeten worden, is er naar gestreefd de subschalen bij interacties en 
discrepanties uit dezelfde items te laten bestaan. 
Uiteindelijk onderscheiden we drie algemene schalen, voor respectievelijk 
interacties, discrepanties en gepercipieerde steun. Daarnaast bij interacties 
en discrepanties ieder zes schalen die een subdimensie meten en bij 
gepercipieerde steun vier schalen die subdimensies meten. Negatieve 
interacties worden met een afzonderlijke schaal gemeten. 
Bij de vignetten blijkt het feit dat een deel vooraf aan de respondent is 
toegestuurd, terwijl de overige vignetten na afloop van het interview zijn 
ingevuld, van invloed te zijn op de dimensionele structuur. Ook het feit dat 
de helft van de vignetten positief gesteld is, en de andere helft negatief, 
is terug te vinden in de dimensionele structuur. Bij de vignetten worden 
geen subdimensies onderscheiden. Wel onderscheiden we vignetten die 
interacties meten van vignetten die gepercipieerde steun meten, en, zowel 
bij interacties als bij gepercipieerde steun, positieve en negatieve vignetten. 

De betrouwbaarheid van de schalen, uitgedrukt in Rho, is voldoende tot 
goed te noemen. Dit geldt ook voor de test-hertest correlatie, met 
uitzondering van de schalen met negatieve interactie-items en perceptie
items. 

Uit de validiteitsanalyses blijkt het volgende: 
- de kwaliteit van enkele interactieschalen, vooral instrumentele hulp en 

social companionship, lijkt bij oudere respondenten lager te zijn; 
- gelet op de correlaties met de item-schalen lijken alle vier de vignetten

schalen meer gepercipieerde steun dan ervaren ondersteunende interacties 
te meten; 

- de samenhang tussen de antwoorden van de respondent en die van enkele 
netwerkleden is overeenkomstig de verwachtingen; 

- de correlatie tussen de schaalscores en 'directe' vragen naar ervaren 
steun is overeenkomstig de verwachtingen, evenals versçhillen tussen 
interacties, discrepanties en gepercipieerde steun, in de sterkte van de 
correlatie; 

- de correlatie tussen de schaalscores en een score op de 
eenzaamheidsschaal is hoog, en, volgens verwachting, bij de discrepantie
en de perceptie-schaal hoger dan bij de interactie-schaal; 
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- rekening houdend met de nodige verstorende factoren, kan gesteld worden 
dat het voorspellen van veranderingen in aspecten van sociale steun, 
vooral op basis van gebeurtenissen en veranderingen in moeilijkheden, in 
een voldoende groot aantal gevallen mogelijk is; 

- de vraag-onderzoek-procedure wijst uit dat bij een groot deel van de 
vragen, een of meer aspecten door de respondent niet helemaal juist 
begrepen zijn. In veel gevallen echter blijkt een foute interpretatie niet 
te . leiden tot het geven van een ander antwoord. Overigens ontbreekt de 
mogelijkheid om deze resultaten te vergelijken met items uit andere 
instrumenten. 

In hoofdstuk 8 staan de instrumenten centraal die aspecten van sociale 
steun per afzonderlijk netwerklid meten. Het hoofdstuk is op dezelfde wijze 
opgebouwd als hoofdstuk 7. Er worden twee schalen ontwikkeld, één 
interactie-schaal en één perceptie-schaal. De betrouwbaarheid van beide 
schalen is goed te noemen. De validiteit van de instrumenten wordt slechts 
aan de orde gesteld voor zover netwerklidspecifieke analyses informatie 
kunnen loevoegen aan hetgeen in hoofdstuk 7 is onderzocht. Dit gebeurd op 
twee manieren. De interactie-schaal en de perceptie-schaal worden 
gerelateerd aan scores die gebaseerd zijn op een interview met de 
respondent. In dat interview is de ondersteuning van de drie belangrijkste 
netwerkleden aan de orde gesteld. 
Daarnaast blijkt een verandering tussen de twee meetmomenten in de score 
op een verkorte vijf-item-schaal volgens verwachting samen te hangen met 
de waardering door de respondent van de relatie met bepaalde netwerkleden. 

Hoofdstuk 9 behandelt de derde onderzoeksvraag, naar de relatie tussen 
kenmerken van het sociaal netwerk enerzijds en de overige aspecten in het 
proces van ondersteuning anderzijds. Uitsluitend indicatoren die gebaseerd 
zijn op de omvang van (een deel van) het netwerk, hangen samen met 
positieve interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning. De 
resultaten wijzen uit dat niet alleen de omvang van het netwerk, maar ook 
de diversiteit binnen relaties, samenhangt met vooral de mate van positieve 
interacties en van gepercipieerde ondersteuning. 
Ten slotte wordt onderzocht welke afbakeningsvragen uit de exchange
vragenlijst het sterkst samen hangen met de overige aspecten van sociale 
steun. 

Het proefschrift wordt afgesloten met hoofdstuk 10, waarin teruggeblikt 
wordt op enkele kenmerkende beslissingen en problemen bij dit onderzoek, 
en aandacht besteed wordt aan de bruikbaarheid van de instrumenten, en 
aan punten voor verder onderzoek. 






