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BJllAGEN 

1 De vragenlijsten die gebruikt zijn om het sociaal netwerk af te bakenen 

2 De vragenlijsten die gebruikt zijn om de overige aspecten van sociale 
steun te meten 

3 Schaalconstructie met behulp van MSP 

4 De instrumenten na schaalconstructie 





BIllAGE 1 DE VRAGENLUSTEN DIE GEBRUIKT ZIJN OM HET 
SOCIAAL NE1WERK AF TE BAKENEN 

1: Exchange methode 

Met de volgende vragen willen we proberen een beeld te krijgen van de 
mensen waar u mee omgaat. 

(Instructie aan de interview(st) er: Begin met de exchange-vragen. Na elke 
vraag zijn 10 nummers gegeven. Noteer de namen die de respondent noemt 
achter het juiste nummer. De eerste naam die bij vraag 1 wordt genoemd 
komt dus op positie 19, de tweede op positie 40, etcetera. Noteer telkens 
per nummer één persoon (voornaam + eerste letter achternaam, dus niet 
'vader', 'moeder' etc.). 
Neem, als je klaar bent de bovenste 20 mensen van de lijst over op de lijst 
met kenmerken van netwerkleden. Zijn er minder dan 20 verschillende 
mensen genoemd, dan noteer je dus iedereen op de lijst 'kenmerken 
netwerkleden' .) 

ExchOl. Wie past er, als u eens afwezig bent, op uw huis en zorgt voor 
planten of dieren? 
19, 40, 69, 96, 120, 141, 161, 179, 191, 198 

Exch02. Bij wie past u zelf, als men afwezig is, op het huis, de planten of 
dieren? 
16, 46, 73, 100, 125, 147, 169, 184, 195, 203 

Exch03. Met wie heeft u de afgelopen maanden wel eens over uw werk of 
over problemen daarbij gesproken? Noem niet de mensen van uw 
werk! 
4, 31, 47, 64, 85, 103, 118, 134, 150, 163 

Exch04. Wie heeft er de afgelopen maanden met u over zijn/haar werk 
gesproken? Noem ook nu geen mensen van uw werk! 
9, 36, 54, 76, 97, 116, 135, 152, 166, 180 

Exch05. Wie heeft de afgelopen maanden bij u geholpen met het 
huishouden of met klussen, bijv. schoonmaken, koken, 
timmerklussen? (Alleen onbetaald werk!) 
8, 28, 49, 66, 87, 107, 122, 139, 154, 168 
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Exch06. Bij wie heeft u zelf de afgelopen maanden wel eens geholpen met 
het huishouden of met klussen? (Alleen onbetaald!) 
21, 37, 67, 92, 115, 138, 157, 175, 189, 197 

Exch07. Met wie heeft u het afgelopen jaar samen een hobby of sport 
beoefend? 
25, 38, 75, 101, 127, 149, 171, 185, 196, 204 

Exch08. Met wie bespreekt u uw persoonlijke problemen? 
1, 6, 22, 44, 50, 60, 70, 84, 94, 108 

Exch09. Wie bespreekt met u zijn/haar persoonlijke problemen? 
5, 24, 45, 61, 78, 95, 113, 128, 140, 155 

Exch10. Aan wie vraagt u advies, wanneer u belangrijke beslissingen moet 
nemen? 
2, 7, 18, 43, 48, 58, 68, 82, 89, 102 

Exch11. Wie vraagt aan u advies, wanneer hij/zij belangrijke beslissingen 
moet nemen? 
3, 17, 35, 51, 63, 79, 91, 109, 121, 132 

Exch12. Van wie heeft u de afgelopen jaren wel eens veel geld, of voor 
langere tijd grote spullen geleend? 
13, 33, 55, 77, 99, 117, 136, 153, 170, 183 

Exch13. Aan wie heeft u de afgelopen jaren wel eens veel geld, of voor 
langere tijd grote spullen geleend? 
15, 32, 57, 81, 104, 124, 142, 158, 174, 186 

Exch14. Wie heeft er het afgelopen jaar wel eens op uw kinderen gepast? 
( onbetaald!) 
10, 30, 52, 72, 90, 112, 129, 145, 159, 173 

Exch15. Op wiens kinderen heeft u het afgelopen jaar wel eens gepast? 
(onbetaald!) 
14, 34, 59, 83, 106, 126, 143, 160, 177, 188 

Exch16. Wie is er de afgelopen maanden wel eens bij u koffie of een 
glaasje komen drinken? 
26, 42, 80, 110, 133, 156, 178, 192, 201, 206 
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Exch17. Bij wie bent u de afgelopen maanden wel eens koffie of een 
glaasje gaan drinken? 
27, 65, 105, 137, 165, 187, 200, 207, 209, 210 

Exch18. Met wie bent u de afgelopen drie maanden wel eens uit gegaan, 
bijv. winkelen, eten, bioscoop of zomaar een dagje uit? 
12, 39, 62, 86, 111, 130, 151, 167, 182, 193 

Exch19. Wie zijn er de laatste keer op uw verjaardag geweest? Of, als u 
bijna jarig bent, wie zullen er op uw verjaardag komen? 
20, 41, 71, 98, 123, 144, 164, 181, 194, 202 

Exch20. Op wiens verjaardag bent u het afgelopen jaar geweest? 
23, 56, 88, 119, 146, 172, 190, 199, 205, 208 

Affec21. Zijn er nog andere, niet genoemde personen belangrijk voor u? 
11, 29, 53, 74, 93, 114, 131, 148, 162, 176 

De exchangevragen zijn in bovenstaande volgorde gesteld bij de eerste 
meting en bij de hertest; bij de tweede meting was de volgorde: Exch01, 
03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 02, 04, 06, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21. 
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2: Affectieve methode 

Op deze bladzijde treft u enkele cirkels aan. In het midden daarvan moet u 
zichzelf denken. Wilt u in de binnenste cirkel (cirkel I) de voornamen + 
achterletter zetten van die mensen die heel belangrijk voor u zijn, zo 
belangrijk dat u een leven zonder hen heel erg moeilijk zou vinden. 
Wilt u vervolgens in de buitenste cirkel (cirkel 11) de voornamen + 
achterletter zetten van de mensen die weliswaar minder belangrijk voor u 
zijn, maar toch nog wel belangrijk. 
Wilt u tenslotte bij elke naam tussen haakjes aangeven in welke relatie die 
persoon tot u staat, bijvoorbeeld (vader) of (dochter) of (buurvrouw). 

NOTEER ALLEEN NAMEN VAN PERSONEN DIE 18 JAAR 
OF OUDER ZIJN. 

II 

I 
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3: Rolrelatie methode 

We willen u nu vragen naar de namen van een aantal personen. 
(Noteer voornaam voluit + beginletter achternaam) 

1. Heeft u een partner? / Wat is de naam van uw partner? 

2. Leven uw ouders nog? Zo ja, wat is de naam van uw ouder(s)? 

3. En uw schoonouders? Zo ja, wat is de naam van uw schoonouder(s)? 

4. Heeft u kinderen die tenminste 18 jaar zijn? Zo ja, met welke drie 
heeft u het meest contact? 

5. Heeft u broers en/of zusters? Zo ja, met welke twee heeft u het meest 
contact? 

6. Met welke twee buren heeft u het meeste contact? 

7. Wie is uw directe chef op het werk? (voor scholieren: 
mentorlklasseleraar) 

8. Met welke twee collega's heeft u op uw werk het meest te maken? 

9. Heeft u kinderen uit een eerdere relatie? Zo ja, wat is de naam van uw 
ex-partner? 

10. Zijn er mensen die u tegen betaling helpen, en met wie u een meer dan 
zakelijk contact heeft? (Indien meer dan twee: Met welke twee heeft u 
het meest contact?) 





BIJLAGE 2 DE VRAGENliJSTEN DIE GEBRUlKT ZIJN OM DE 
OVERIGE ASPECfEN VAN SOCIALE STEUN TE 
METEN 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de vragenlijsten die 
gebruikt zijn om aspecten van ondersteuning te meten. Bij elke vraag wordt 
de code gegeven waaronder die vraag in de tekst genoemd wordt. Bij de 
instrumenten die uit items bestaan wordt bovendien aangegeven of dat item 
in een van de door anderen ontwikkelde vragenlijsten voorkomt. 
Tenslotte wordt van alle items en vignetten de gemiddelde score en 
standaard deviatie vermeld. 

I Ondersteunende interacties en discrepanties in ondersteuning. 

Vraagnummers, beginnend met een I hebben betrekking op ondersteunende 
interacties, .met een D op discrepanties in ondersteuning, terwijl nummers 
beginnend met een N aanduiden dat de vraag eveneens voor afzonderlijke 
netwerkleden is gesteld (de 'N-vragen' met een * voor alle geselecteerde 
netwerkleden, de overige alleen voor de belangrijkste vijf netwerkleden). 

De letters tussen haakjes, vlak achter de itemnummers verwijzen naar de 
volgende bronnen: 

A: 'Eerstelijnsonderzoek' (Ormei e.a., in druk) 
B: Van Tilburg (1985) 
C: Inventory of Socially Supportive Behavior 'ISSB' (Barrera, 1981) 
D: Interpersonal Support Evaluation List 'IS EL' (Cohen e.a., 1985) 
E: Norbeck Social Support Questionnaire 'NSSQ' (Norbeck e.a., 1981) 
F: Social Support Questionnaire 'SSQ' (Schaefer e.a., 1981) 

De lijst is niet volledig. Bovendien is er in een aantal gevallen geen sprake 
van identieke vragen, maar gaat het om benaderingen. Met name geldt dit 
voor vragen die uit het Engels vertaald moesten worden. Vragen die 
zodanig zijn aangepast dat ze te veel van de vraagstelling in de 
oorspronkelijke lijst afwijken, alsmede vragen die niet in een der genoemde 
lijsten zijn aangetroffen, zijn aangeduid met een +. Hier vallen ook vragen 
onder die in de oorspronkelijke lijsten gecombineerd voorkomen en door ons 
gescheiden zijn voorgelegd. 
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De globale interactie-items werden als volgt geïntroduceerd: 
"Nu volgt een lijst vragen waarin telkens over 'men' gesproken wordt. Het 
is de bedoeling dat u bij elke vraag onder 'men' telkens de mensen waar 
u mee omgaat (dus het geheel van familieleden, vrienden, kennissen, 
buren, collega's etcetera) verstaat." 

Boven aan de lijst met items stond het eerste deel van elke vraag: 
"Gebeurt het wel eens dat men:" ... 

De netwerklidspecifieke interactie-items werden voorafgegaan door: 
"Gebeurt het wel eens dat hij/zij (naam):" ... 

De discrepantie-items werden als volgt geïntroduceerd: 
"Bij de volgende vragen gaat het erom in welke mate het gedrag, de 
reactie van mensen waar u mee omgaat, afwijkt van wat u zou wensen. 
Het is de bedoeling dat u bij de vragen denkt aan alle mensen waar u 
mee omgaat (dus het geheel van familieleden, vrienden, kennissen, buren, 
collega's etc.)." 

De formulering van de discrepantie-items zelf wijkt iets af van de 
formulering van de interactie-items die op de volgende pagina staat. 
Bij het interactie-item "Gebeurt het wel eens dat men u aanhaalt?" hoort 
het discrepantie-item: "u aanhalen", bij het interactie-item "Gebeurt het wel 
eens dat men met u meevoelt?" hoort het discrepantie-item: "met u 
meevoelen", etcetera. 

Antwoordcategorieën: 

Interactie-items 
(1) zelden of nooit 
(2) af en toe 
(3) regelmatig 
(4) erg vaak 

Discrepantie-items 
(1) mis ik, zou ik graag meer willen 
(2) mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets vaker gebeurde 
(3) precies goed zo; ik zou niet vaker of minder vaak willen 
(4) gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde 



I01 
102 
I03 
104 
I05 
106 
I07 
108 
109 
110 
111 
112 
ll3 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 
129 

l30 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
ISO 

DOl 
002 
D03 
D04 
DOS 
D06 
D07 
D08 
D09 
D10 
DIl 
D12 
DB 
D14 
DIS 
D16 
D17 
D18 
019 
D20 
D21 
D22 
023 
D24 
D25 
D26 

D27 
D28 
D29 

D30 
D31 
D32 
D33 
D34 
D35 
D36 
D37 
D38 
D39 
D40 
D41 

D42 
D43 

NlOl 
Nl02 

NlO4 

Nl08 

NI 14 

NI 19 
Nl20" 

Nl29" 

Nl40 
Nl41" 

Nl46 
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Gebeurt het wel eens dat men: 

(B) • u aanhaalt? 
(B) - met u meevoelt? 
( + ) . u om raad vraagt? 
(C) • u helpt de dingen op een rijtje te zetten? 
(A) • u een ruggesteuntje geeft? 
(C) • u laat merken wat er van u verwacht wordt? 
(D) • u ergens heen brengt? 
(C,F) • u opmontert/opvrolijkt? 
(B) • u vergezelt als u ergens heen moet? 
(A) • u knuffelsl1iefkozingen geeft? 
(C) • u een luisterend oor biedt? 
(A) • u vraagt ergens aan mee te doen? 
( + ) • u zegt dat u het wel aankunt? 
(A,B) • u een duwtje in de goede richting geeft? 
(B) u goede raad geeft? 
(C,D) • aan u spulletjes of een klein bedrag leent? 
( + ) - u zomaar opbelt of een praatje met u maakt? 
(C) - voor afleiding zorgt? 
(A,C) - u complimenten geeft? 
( + ) u in vertrouwen neemt? 
( + ) . u om hulp vraagt? 
( + ) u zegt dat u moet volhouden? 
(B,C) • tegen u zegt: dat is een goede manier ... 
(C,D) u informatie geeft over waar u iets kunt krijgen? 
(A) • gezellig bij u op bezoek komt? 
(A,D,E) · u hulp biedt in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte, 

verhuizing, kinderen uitbesteden? 
(C,O) 
(D) 
(D) 

(A) 
(A) 
(C,E) 
(+) 
(+) 
(C) 
(C) 
(+) 
(B) 
(+) 
(A) 
(A,B) 

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 

aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag leent? 
u advies geeft bij allerlei huishoudelijke probleempjes? 
samen met u gaat winkelen, naar een film of wedstrijd 
gaat, of zomaar een dagje uit gaat? 

• genegenheid voor u toont? 
• begrip voor u toont? 
· uw acties ondersteunt? 
• u opbouwende kritiek geeft? 

u troost? 
u laat begrijpen waarom u iets niet goed deed? 
interesse voor u toont? 
uw advies opvolgt? 
u helpt uw problemen te verhelderen? 

• uw sterke punten naar voren haalt? 
u informatie over uw gedrag geeft? 

• u praktische hulp biedt bij alledaagse dingen, zoals 
huishouden, klusje? 

• u uitnodigt voor een feestje of etentje? 
• u geruststelt? 
• koel reageert? 
- een afspraak met u niet nakomt? 
• afkeurende opmerkingen tegen u maakt? 
• u dingen verwijt? 
• u onrechtvaardig behandelt? 
• onredelijke eisen aan u stelt? 
- zich teveel met u bemoeit? 
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Gemiddelde en standaarddeviatie per vraag (globale interactie-items: n = 280, 
discrepantie-items: n - W7, en netwerklidspecifieke items: n - -±- 1500) 

gem. s.d . gem. s.d. (4)· gem . s.d. 

101 2.59 . 86 001 2.62 .60 1 NI01 2.05 .97 
102 3.00 .68 002 2.62 .59 1 NI02 3.00 .81 
103 2.51 .71 003 2.76 .49 13 
104 2.17 .78 D04 2.66 .60 3 NI04 232 .95 
105 2.32 .74 005 2.60 .62 1 
106 2.17 .82 D06 2.60 .60 23 
107 1.92 .90 007 2.82 .47 2 
lOB 2.27 .76 DOS 2.60 .62 0 NIOB 2.35 .86 
109 2.47 .91 D09 2.72 55 0 
110 2.45 .95 010 2.64 .60 1 
IU 2.85 .75 OU 2.66 .59 3 
112 2.42 .80 012 2.64 .61 28 
113 2.35 .87 013 2.73 53 16 
114 2.09 .72 014 2.66 .60 3 NI14 2.25 .88 
115 2.W .63 015 2.78 .49 14 
116 1.60 .76 016 2.90 .37 3 
117 2.60 .85 017 2.63 .60 7 
118 2.00 .81 018 2.57 .62 4 
119 2.27 .70 019 2.69 .55 3 NI 19 2.36 .81 
IW 2.68 .72 OW 2.77 51 16 NIW·· 2.64 .92 
121 2.35 .70 021 2.77 .49 17 (2.01 .92) 
122 1.86 .79 022 2.77 52 5 
123 1.99 .72 023 2.62 .59 4 
124 2.21 .71 024 2.74 50 5 
125 2.62 .75 025 2.54 .63 6 
126 2.27 .84 026 2.81 .48 2 
127 1.33 .60 027 2.88 .43 3 
128 1.75 .70 028 2.84 .46 7 
129 2.24 .82 029 2.56 .63 2 NI29·· 2.15 .98 
130 2.74 .75 030 2.68 .58 0 (1.59 .77) 
131 2.76 .65 031 2.67 .57 0 
132 2.38 .84 032 2.72 .54 1 
133 2.24 .71 033 2.59 .62 1 
134 2.15 .77 034 2-72 56 0 
135 1.96 .66 035 2-57 .61 6 
136 2.79 .71 036 2.69 54 2 
137 2.32 .62 037 2.76 .48 4 
138 2.07 .69 038 2.62 .59 1 
139 2.10 .71 039 2.64 57 6 
140 1.87 .75 040 251 .61 5 NI40 2.02 .90 
141 2.00 .87 041 2.73 .53 0 NI41·· 2.06 .91 
142 2.37 .76 042 2.68 .55 8 (1.62 .83) 
143 2.09 .71 043 2.71 58 0 
144 3.46 .60 
145 3.76 .47 
146 3.55 .57 NI46 3.37 .69 
147 3.49 .59 
148 3.58 .58 
149 3.72 54 
150 352 .69 

Gemiddelden en standaard deviaties bij de discrepanties hebben betrekking op de 
respondenten die niet score 4 ('gebeurt te vaak') hebben aangekruist. Per item is 
het aantal respondenten aangegeven dat juist wtl score 4 heeft aange1cruist. .. . Bij deze items is tussen haakjes ook de score gegeven voor alle 
.±. 6300 netwerkleden waarvoor deze vraag is gesteld 
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II Gepercipieerde ondersteuning 

Vraagnummers, beginnend met een I hebben betrekking op ondersteunende 
interacties, met een D op discrepanties in ondersteuning, terwijl nummers 
beginnend met een N aanduiden dat de vraag eveneens voor afzonderlijke 
netwerkleden is gesteld (de 'N-vragen' met een * voor alle geselecteerde 
netwerkleden, de overige alleen voor de belangrijkste vijf netwerkleden). 

De letters achter de items verwijzen naar de volgende bronnen: 

A: 'Eerstelijnsonderzoek' (Ormei e.a., in druk) 
B: Van Tilburg (1985) 
C: Inventory of Socially Supportive Behavior 'ISSB' (Barrera, 1981) 
D: lnterpersonal Support Evaluation List 'IS EL' (Cohen e.a., 1985) 
E: Norbeck Social Support Questionnaire 'NSSQ' (Norbeck e.a., 1981) 
F: Social Support Questionnaire 'SSQ' (Schaefer e.a., 1981) 

Antwoordcategorieën: 

Perceptie-items 
(1) helemaal niet 
(2) nauwelijks 
(3) nogal 
(4) heel erg 
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POl NPOI 
P02 NP02 
P03 
P04 
P05 
P06 
P07 
P08 
P09 

PlO 

Pll NPll 
Pl2 NPl2 
P13 

P14NPl4 

Pl5 NP15* 
Pl6 
Pl7 
Pl8 
Pl9 
P20 NP20 
P21 
P22 
P23 

P24 
P25 NP25* 
P26 

P27 
P28 
P29 

P30 NP30 
P31 

(B,F) Heeft u het gevoel dat men om u geeft? 
(A,B) Voelt u zich veilig bij de mensen waar u mee omgaat? 
(B) Heeft u het gevoel tegen iemand aan te kunnen kletsen? 
( + ) Heeft u het gevoel dat men u nodig heeft? 
( + ) Heeft u het gevoel dat men in u gelooft? 
(B) Heeft u het gevoel niet alleen te staan? 
( + ) Geeft men u het gevoel dat u op hen kunt rekenen? 
(A) Heeft u het gevoel dat men u mag? 
(B) Heeft u het gevoel alles te kunnen vertellen, zonder 

angst uitgelachen te worden? 
(B) Heeft u het gevoel een stommiteit te kunnen laten 

merken? 
( + ) Heeft u het gevoel dat u veel voor anderen betekent? 
(A) Heeft u het gevoel dat men vertrouwen in u heeft? 
( + ) Vindt u het leuk samen de tijd door te brengen met de 

mensen waar u mee omgaat? 
(B,F) Geeft men u het gevoel dat u hen ongelegen kunt 

benaderen? 
(A) Heeft u het gevoel dat men aandacht voor u heeft? 
( +) Heeft u het gevoel uzelf te kunnen zijn? 
(A) Geeft men u het gevoel te kunnen uithuilen? 
( + ) Heeft u het gevoel dat men tijd voor u heeft? 
( + ) Heeft u het gevoel dat men trots op uw complimenten is? 
(A) Heeft u het gevoel erbij te horen? 
( +) Denkt u dat men u aanvoelt? 
( + ) Heeft u het gevoel dat men bezorgd om u is? 
( + ) Kunt u een goed gesprek hebben met de mensen waar u 

mee omgaat? 
(F) Heeft u het gevoel iemand te kunnen vertrouwen? 
(A,E) Heeft u het gevoel gewaardeerd te worden? 
( + ) Voelt u zich verbonden met de mensen waar u mee 

omgaat? 
(+) Heeft u het gevoel ergens welkom te zijn? 
(+) Heeft u het gevoel dat men u laat vallen? 
(A) Heeft u het gevoel niet te kunnen bespreken wat u 

bezighoudt? 
(A) Heeft u het gevoel in de steek gelaten te worden? 
(+) Heeft u het gevoel er buiten gelaten te worden? , 
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Gemiddelde en standaarddeviatie per vraag (globale perceptIe-Items: 
n = 283, netwerklidspecifieke items: n ± 1500) 

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

POl 3.15 .53 NP01 3.43 .61 
P02 3.34 .58 NP02 3.36 .69 
P03 3.04 .77 
P04 2.92 .55 
POS 3.02 .49 
P06 3.00 .84 
P07 3.20 .56 
P08 3.04 .44 
P09 2.91 .78 
PlO 2.89 .71 
PIl 2.93 .57 NPIl 3.38 .63 
P12 3.12 .45 NP 12 3.40 .61 
PB 3.42 .53 
P14 2.77 .73 NP 14 3.03 .92 
PIS 3.05 .48 NP15 '" 3.28 .64 (2.84 .77) 
P16 3.23 .65 
P17 2.78 .80 
P18 3.08 .51 
P19 2.87 .56 
P20 3.13 .60 NP20 3.51 .61 
P21 2.91 .56 
P22 2.99 .73 
P23 3.31 .53 
P24 3.34 .57 
P25 3.07 .49 NP25* 3.38 .63 (2.99 .71) 
P26 3.33 .59 
P27 3.27 .50 
P28 3.42 .66 
P29 3.12 .79 
P30 3.45 .71 NP30 3.59 .66 
P31 3.41 .66 

... . Bij deze items is tussen haakjes ook de score gegeven voor alle ± 6300 
netwerkleden waarvoor deze vraag is gesteld 
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VIGNETTEN (VROUWVERSIE) 

VlA Ans krijgt veel blijken van waardering van de mensen waar zij mee 
omgaat. Zij geven haar vaak complimentjes. Soms laat men haar 
weten trots op haar te zijn. 

V2A Fien kent een aantal mensen die zij veel, zo niet alles kan vertellen, 
zonder bang te hoeven zijn dat men haar uitlacht of niet begrijpt. Zij 
voelt zich bij hen veilig en geborgen. 

V3A Als het Ingrid tegenzit is er vaak niemand die de moed er bij haar 
probeert in te houden of haar eens oppept. 

V 4A Als het Vera tegen zou zitten zouden de mensen waar zij mee omgaat 
in haar blijven geloven en vertrouwen in haar blijven hebben. 

V5A Als Marga iets niet weet, zijn er altijd wel mensen in haar omgeving 
die haar op weg helpen, die haar vertellen hoe zij dat het beste kan 
aanpakken. 

V6A Overal waar Titia komt heeft zij het gevoel als eenling te worden 
gezien. 

V7A Anna kent in de buurt waar zij woont bijna niemand waar zij zo voor 
een gezellig kopje koffie binnen kan lopen. Ook bij haar komt men 
niet zo vaak even langs. Meer dan elkaar groeten doen Anna en zij 
niet. 

V8A Agnes vindt dat zij Weinig mensen kent die echt om haar geven. 
Meestal heeft men maar weinig belangstelling voor haar doen en 
laten. 

V9A Als Carien iets moet doen waar zij als een berg tegenop ziet is er 
altijd wel iemand die haar over het dode punt heen helpt. 

VI0A Ellis' omgeving doet en zegt dingen die haar de overtuiging geven dat 
haar huidige leven zinvol is en dat men haar nodig heeft. 

VIlA Henny heeft geen mensen in haar omgeving die haar làten merken 
wat er van haar verwacht wordt, als zij zelf niet goed weet wat zij 
moet doen. 
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V12A Anouk heeft niemand bij wie zij haar hart helemaal kan luchten. Zij 
heeft wel goede contacten, maar kan niet met alles wat haar op het 
hart ligt bij hen terecht. 

V13A Er is altijd wel iemand bij wie Silvia voor hulp bij alledaagse 
probleempjes terecht kan. 

V14A Willeke kent nauwelijks mensen door wie zij eens aangehaald of 
geknuffeld wordt. 

V15A Bettie zou, als zij in de problemen zou zitten, zo gauw niet iemand 
weten aan wie zij haar angst of onzekerheid zou kunnen laten 
blijken. 

V16A Floor heeft mensen in haar omgeving die haar op het juiste moment 
een duwtje in de goede richting geven. Zij wordt op een leuke manier 
aangemoedigd en gestimuleerd. 

V17A Marjolein's mening betekent niet zoveel voor de mensen die zij kent. 
Men houdt vaak weinig rekening met haar. Zij heeft het idee dat men 
haar advies niet zo op prijs stelt en zich weinig van haar oordeel 
aantrekt. 

V18A De mensen waar Sonja mee omgaat geven haar het gevoel dat zonder 
haar de groep niet compleet is. 

V19A De mensen waar Ria mee omgaat kennen elkaar onderling goed. Men 
doet veel samen (hobby's, sport, klussen of spelletjes). 

V20A Marijke is iemand die men graag mag. Zij weet dat zij steeds bij haar 
familie, vrienden en kennissen welkom is. De meeste mensen vinden 
haar erg sympathiek. 

V21A Atty kent weinig of geen mensen die haar problemen kunnen 
verhelderen, mensen met wie zij het een en ander op een rijtje kan 
zetten. 

V22A Greetje weet niet zo goed wat haar omgeving van haar denkt. Men 
zegt haar zelden wat men van haar vindt. 

V23A Ook als het Joke tegenzit zijn er een aantal mensen in haar omgeving 
waar zij terecht kan met wat haar bezighoudt, en waar zij tegenaan 
kan leunen. 
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V24A Agaath kent geen mensen die haar geld of dingen zoals een auto 
zouden willen lenen. 

V25A Als er moeilijkheden zijn wordt Jannet er vaak bijgehaald. Men vindt 
dat zij een goed overzicht heeft en snel tot de kern van het 
probleem weet door te dringen. 

V26A Truus trekt veel met haar familie op. Ze zien elkaar regelmatig en 
ondernemen soms ook iets gezamenlijks. 

V27 A Mariët kent verschillende mensen die haar op een prettige manier 
commentaar geven op haar doen en laten. 

V28A Alida kent vrijwel niemand die haar ook helpt als het veel tijd zou 
kosten. Hulp bij ziekte, kinderen uitbesteden of assistentie bij een 
langdurige klus is voor haar moeilijk te regelen. 

V1B Maart je krijgt weinig complimentjes of blijken van waardering. Zij 
oogst niet zo vaak bewondering. 

V2B Mieke kent weinig mensen bij wie zij zich veilig en geborgen voelt. 
Zij houdt vaak dingen voor zich, omdat zij bang is dat men haar zal 
uitlachen of niet zal begrijpen. 

V3B Als Trudie iets zelf niet meer zo ziet zitten, is er altijd wel iemand 
die haar moed in praat en weet te motiveren. 

V4B Als het Ver a tegen zou zitten zouden de mensen waar zij mee omgaat 
in haar blijven geloven en vertrouwen in haar blijven hebben. 

V5B Er zijn weinig mensen die Miep vertellen hoe zij iets moet 
aanpakken, of waar zij de gewenste informatie kan krijgen. 

V6B Corrie voelt zich erg verbonden met de mensen waar zij mee omgaat. 
Op haar werk, in de buurt of bij haar familie heeft zij het gevoel er 
echt bij te horen. 

V7B Gea heeft in de buurt waar zij woont een aantal goede qontacten. Er 
komt bij haar nogal eens iemand uit de buurt zomaar even langs, 
soms om wat te lenen, soms om eens even gezellig te kletsen. 

V8B Magda kent een aantal mensen die echt om haar geven en altijd 
belangstelling hebben in hoe het met haar gaat. 
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V9B Marian mist mensen die haar moeilijkheden relativeren en haar over 
het dode punt heen helpen als zij vast zit. 

VlOB Puk heeft het gevoel dat bijna niemand haar nodig heeft. Haar 
omgeving doet zelden iets dat haar de zekerheid geeft een zinvol 
leven te leiden. 

VUB Er is altijd wel iemand die Tina laat merken wat er van haar 
verwacht wordt, ook als zij zelf onzeker is over wat zij moet doen. 

V12B Gerda heeft minstens één hele goede vriend bij wie zij altijd kan 
aankloppen. Met leuke dingen, maar ook met zaken waarover zij zich 
schaamt. 

V13B Voor hulp bij alledaagse probleempjes kan Gera eigenlijk bij niemand 
zomaar even aankloppen. 

V14B Bea weet zich verzekerd van enkele mensen die haar zo nu en dan 
eens aanhalen of knuffelen. 

V15B Als Dorien in de problemen zou zitten en zich angstig of onzeker 
voelt over de toekomst, is er altijd wel iemand aan wie zij die 
gevoelens kwijt kan. 

V16B De mensen die Ella kent stimuleren en moedigen haar weinig aan. Zij 
krijgt zelden een duwtje in de goede richting wanneer zij daar 
behoefte aan heeft. 

V17B Liesbeth opvattingen betekenen veel voor de mensen die zij kent. 
Haar mening en advies worden op prijs gesteld en geven bij 
meningsverschillen vaak de doorslag. 

V18B Als Gonnie zou emigreren zou bijna niemand haar langdurig missen. 

V19B De meeste mensen waar Els mee omgaat kennen elkaar onderling niet 
goed. Zij zien elkaar zelden of nooit, hooguit op Els' verjaardag. 

V20B J anneke kent weinig mensen waarvan zij weet dat ze haar graag 
mogen. Zij heeft nogal eens het gevoel dat zij niet welkom is. 

V21B Er zijn altijd wel mensen waar lngrid heen kan om dingen waar zij 
mee zit te bepraten. Vaak weet zij na zo'n gesprek beter hoe zij met 
het probleem moet omgaan. 



216 

V22B Ankie weet doorgaans erg goed wat haar omgeving van haar denkt. 
Men laat duidelijk merken wat men van haar persoontje denkt. 

V23B Als het Wilma tegenzit laten sommige mensen waarmee zij veel 
contact heeft haar vallen. Ze geven haar het idee dat zij dan niet 
met haar moeilijkheden bij hen terecht kan. 

V24B Susan kan van verschillende mensen geld of dingen zoals een auto 
lenen. 

V25B Het komt weinig voor dat iemand Herma om hulp vraagt. Men vindt 
dat zij de moeilijkheden meestal alleen maar erger maakt. 

V26B Tineke heeft weinig contact meer met haar naaste familie. Zij zien 
elkaar alleen tijdens zeer bijzondere gelegenheden. 

V27B Mies krijgt wel commentaar op haar doen en laten, maar dat gebeurt 
zelden op een prettige manier. 

V28B De meeste mensen die J annie kent zijn doorgaans ook bereid haar te 
helpen als het hen veel tijd kost, bijvoorbeeld bij ziekte of als zij 
haar kinderen zou willen uitbesteden. 

De vignetten zijn als volgt aangeboden: 

"De bedoeling is dat u een streepje trekt door de lijn, op de plaats 
waarvan u vindt dat u zelf hoort." 

Een voorbeeld; stel dat de beschrijving luidt: 

"Bettie kent veel mensen die haar bij ziekte zouden verzorgen." 

Als u vindt dat u maar weinig op Bettie lijkt zet u de streep ergens 
rechts op de lijn, dus zo: 

Ik lijk 
precies 
op Bettie 

(de lengte van de lijn bedroeg 

Ik lïk • J 
helemaal 
niet 
op Bettie 

m de vragenlijst 99 millimeter) 
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Gemiddelde en standaarddeviatie per vignet (in millimeters) 

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

VlA 52.3 30.5 V1B 64.6 28.5 
V2A 63.2 33.6 V2B 69.0 30.9 
V3A 68.5 32.2 V3B 64.6 29.9 
V4A 74.6 25.8 V4B 77.1 21.5 
V5A 67.6 31.3 V5B 63.1 31.7 
V6A 74.5 29.1 V6B 73.0 26.5 
V7A 53.9 38.1 V7B 44.8 35.8 
V8A 75.7 29.4 V8B 76.9 25.1 
V9A 60.6 34.0 V9B 67.3 32.1 
V10A 65.5 30.9 VlOB 75.4 27.2 
VIlA 65.8 31.5 VUB 54.3 31.5 
V12A 68.5 35.4 V12B 69.6 34.4 
V13A 75.2 28.3 V13B 74.9 30.4 
V14A 66.0 36.0 V14B 62.8 34.5 
VISA 74.5 32.0 V15B 75.4 28.3 
V16A 59.0 32.5 V16B 66.4 31.1 
V17A 77.1 25.7 V17B 54.9 28.1 
V18A 45.2 32.1 V18B 71.7 29.0 
V19A 40.9 34.5 V19B 54.7 33.7 
V20A 69.8 24.4 V20B 81.2 20.8 
V21A 66.1 34.5 V21B 64.5 30.9 
V22A 60.7 33.0 V22B 55.5 29.8 
V23A 67.7 30.8 V23B 77.3 25.4 
V24A 73.4 31.7 V24B 60.6 33.5 
V25A 54.2 30.4 V25B 83.4 19.4 
V26A 51.8 36.2 V26B 72.2 32.9 
V27A 60.1 32.0 V27B 78.6 25.4 
V28A 69.6 30.5 V28B 65.9 28.4 





BIJLAGE 3 SCHAALCONSTRUCITE MET BEHULP VAN MSP 

In deze bijlage wordt de procedure beschreven die gevolgd is om, met 
behulp van MSP, schalen te construeren voor de instrumenten die 
ondersteuning meten. 
De bijlage is verdeeld in paragrafen. In drie paragrafen komen 
achtereenvolgens interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning 
aan de orde. Bij twee van deze aspecten (interacties en perceptie) wordt 
vervolgens onderscheid gemaakt tussen items en vignetten. Deze worden op 
hun beurt weer onderverdeeld in positieve en negatieve items/vignetten. 
Tenslotte vindt, voor zover van toepassing, een onderverdeling plaats naar 
subdimensies. Schema B3.1 geeft een overzicht. 

Schema B3.1 Overzicht van de indeling van de eerste drie paragrafen in 
deze bijlage 

Interacties B3.1 
Items. B3.1.1 

Positief B3.1.1.1 
Negatief B3.1.1.2 

Vignetten. B3.1.2 
Positief B3.1.2.1 
Negatief B3.1.2.2 

DiscreQanties B3.2 
Items . B3.2.1 

PerceQtie B3.3 
Items. B3.3.1 
Vignetten. B3.3.2 

Positief B3.3.2.1 
Negatief B3.3.2.2 

In paragraaf B3.4 worden de schalen, die op grond van technische criteria 
zijn geconstrueerd, gecontroleerd op items die om inhoudelijke redenen 
slecht zouden passen. In paragraaf B3.5 wordt getracht de schalen die met 
behulp van items interacties en discrepanties meten, optimaal op elkaar af 
te stemmen. Paragraaf B3.6 tenslotte geeft een overzicht van de 
geconstrueerde schalen. 
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B3.1 Interacties 

B3.1.1 Items 

B3.1.1.1 Positieve interacties 

Algemene schaal 
Eerst is er een zoekanalyse gedaan op de 43 posItieve interacties. Dit 
leverde een schaal op van 26 items, met een H coëfficiënt van .39 en Hl 
coëfficiënten uiteenlopend van .31 tot .47. Deze 26 items bleken met name 
de eerste drie van de vijf onderscheiden factoren te vertegenwoordigen 
(emotionele alledaagse steun, emotionele steun bij problemen, en 
waarderingssteun ). 
Daarom is vervolgens gekeken of de schaal van 26 items zodanig aangepast 
kon worden dat de subdimensies 'instrumentele/informatieve steun' en 'social 
companionship' wat beter vertegenwoordigd zijn. Daartoe zijn drie van de 
vier items met de laagste Hl coëfficiënt weggelaten (de vierde kwam uit een 
van de ondervertegenwoordigde subdimensies). Omdat deze drie weggelaten 
items juist een zeer lage Hij coëfficiënt met enkele items uit de twee 
ondervertegenwoordigde subdimensies hadden, bestond de hoop dat items uit 
deze laatstgenoemde subdimensies nu wel boven de Hl grens van .30 zouden 
komen. Dit resulteerde in een schaal van 25 items met de volgende 
karakteristieken: H .40, H; .30 tot .49. De volgende 25 items waren in de 
schaal opgenomen: van factor 1: 101, lO2, 110, 111, 130, 131, 132, 133, en 
134; van factor 2: 104, 114, 115, en 118; van factor 3: 119, en I39; van 
factor 4: 116, I35, en 140; van factor 5: 117 en 142; tenslotte de volgende 
items die op meer dan één factor hoog laadden: 105, 108, 136, 138, 143. 
In feite zit hier maar een echt instrumenteel item bij (116), dat, evenals 
de twee 'social companionship-items', een lage Hi coëfficiënt heeft. Deze 
items zijn kennelijk moeilijk in een algemene schaal op te nemen. Er is een 
sterkere schaal te maken, maar dan vallen telkens subdimensies af (bij een 
ondergrens voor de Hi coefficiënt van .35 (in plaats van .30) komt er al 
geen enkel instrumenteel of social companionship item meer voor in de 
schaal). 
Tenslotte is item 104 nog weggelaten. Dit item bleek een zeer lage test
hertest correlatie te llebben (.13) en komt bovendien uit een subdimensie die 
voldoende vertegenwoordigd is. Hierdoor -blijven er 24 items over. Deze zijn 
in het overzicht op blz. 237 aangeduid met een X. 

Alledaagse emotionele steun 
De negen items die op deze factor hoog laden leveren een schaal op met de 
volgende karakteristieken: H coëfficiënt .48, Hl .43 tot .56 . De eerste drie 
items die in een zoekprocedure na deze negen aan de schaal worden 
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toegevoegd laden bij factoranalyse weliswaar hoog op deze dimensie, maar 
ook op de dimensie 'emotionele steun bij problemen'. Dit zijn 136 (.50), 105 
(.47), en 143 (.46) . Later komt item lO8 er nog in met een Hl coëfficiënt 
van .44, terwijl 109 er helemaal niet bij komt. 
Starten met twee items (101 en 110) levert een schaal op met tien items 
voordat er items bijkomen die bij factoranalyse hoger op een andere factor 
laden. Deze schaal heeft een H coëfficiënt van .50. Drie van de tien items 
laden op twee factoren hoog, te weten 143 (.49), 136 (.50) en lO5 (.48). 
Omdat 105, 108 en 143 bij de schaal 'emotionele steun bij problemen' een 
hogere Hl coëfficiënt hebben, worden ze hier weggelaten. Omdat 136 het bij 
'alledaagse emotionele steun' beter blijkt te doen dan bij 'waarderings
steun' laten we het hier zitten, zodat acht items overblijven. Deze acht 
zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 'a', in de kolom onder 
MSP -analyses, interacties. 

Emotionele steun bij problemen 
Starten met twee items (122 en 114) levert een schaal op van 7 items 
voordat ef items bijkomen die bij factoranalyse hoger op een andere factor 
laden. Deze schaal heeft een H coëfficiënt van .51. Hier zitten echter drie 
items bij die ook in de schaal 'alledaagse emotionele steun' passen, namelijk 
105 (.56), 108 (.52) en 143 (.47), alsmede item 138 (.50) dat bij factoranalyse 
ook hoog op 'instrumentele steun' laadt. Starten met de 'complete set' van 
zeven items die alleen op deze factor hoog laden levert een H coëfficiënt 
van .36 op. De lagere H coëfficiënt wordt veroorzaakt door items 118, 104, 
en 106, die bij factoranalyse toch al niet bijzonder hoog laden en nog net 
bij deze factor gerekend konden worden. De H coëfficiënt neemt toe tot .41 
wanneer die items worden toegevoegd die in de schaal met een startset van 
twee items goed bleken te passen (en die, zoals gezegd, nu juist ook weer 
in de alledaagse schaal passen). We concluderen dat 105 en 108 beter in 
deze schaal passen dan bij alledaagse emotionele steun op grond van de 
hogere H, coëfficiënten, en dat 143 in beide schalen even goed past. Om 
inhoudelijke redenen wordt dit item bij 'emotionele steun bij problemen' 
gerekend. Item 138 tenslotte past ook beter hier dan bij 'instrumentele 
steun', waar zoals zal blijken geen goede schaal te maken is. De zeven 
items die overblijven zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 
'b', in de kolom onder MSP-analyses, interacties. 

Waarderingssteun 
Starten met twee items (103 en 137) levert een schaal van zeven items op 
met H coëfficiënt .44. Dit blijkt bijna identiek te zijn aan de 'complete 
set', waar 136 niet in zit (die laadde dubbel, nl. ook op 'alledaagse 
emotionele steun'). De resterende zes vormen een schaal met H coëfficiënt 
.44. Deze zes items zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 
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'c', in de kolom onder MSP-analyses, interacties. 

Instrumenteel/informatieve steun 
Aan de startschaal van twee items worden direct items van een andere 
subdimensie toegevoegd. Dit gebeurt ook wanneer we met de complete set 
starten (H coëfficiënt .30). De items uit andere dimensies, die toegevoegd 
worden, leiden tot een verhoging van de H coëfficiënt. 

Social companionship 
Starten met twee items geeft hetzelfde te zien als bij de 
instrumenteel/informatieve schaal: er worden direct items uit andere 
dimensies toegevoegd. Starten met de complete set levert een H coëfficiënt 
op van .29 (waarbij vier Hi coëfficiënten < .30), die toeneemt bij toevoegen 
van items uit andere subdimensies. 

We concluderen hieruit dat het construeren van subschalen bij de 
ondersteunende interacties voor enkele dimensies een goede schaal oplevert, 
maar voor instrumentele steun en social companionship blijken nauwelijks 
Mokkenschalen te construeren te zijn. 

B3.1.1.2 Negatieve interacties 

Uit factoranalyse is gebleken dat deze zeven negatieve interacties zich van 
de positieve onderscheiden. Ze vormen samen een schaal met H coëfficiënt 
.38, Hl coëfficiënten .33 tot .44. 

B3.1.2 Vignetten 

B3.1.2.1 Positieve vignetten 

Alvorens MSP op vignetten te kunnen draaien zullen de millimeterscores 
gehercodeerd moeten worden, omdat er maximaal tien categorieën binnen 
MSP onderscheiden kunnen worden. Het blijkt dat een verdeling in tien 
categorieën te specifiek is. Hoewel deze 16 vignetten bij factoranalyse een 
eerste factor vormden die 32.7% variantie verklaart, (hetgeen een aanwijzing 
is voor het bestaan van één onderliggende dimensie), komt MSP niet verder 
dan een schaal van twee items (H .37). Een verdeling in vier 
antwoordcategorieën levert al een schaal van zes vignetten op (H .35), 
terwijl een dichotomisering (0-49 mm versus 50-98 mm) een schaal van 9 
vignetten oplevert (H .37) . Ook hier zijn het de meer instrumentele en 
social companionship vignetten die afvallen, en draait het vooral om de 
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emotionele vignetten. Om deze reden hebben we een nieuwe analyse 
gedraaid zonder de vignetten V9A en V3B. Ook nu is een schaal van negen 
vignetten mogelijk (H .36), waar echter een extra instrumenteel vignet zit. 
Deze schaal bestaat uit de vignetten VlA, V5A, V13A, V16A, V19A, V26A, 
V27 A, V21B, en V28B. 

B3.1.2.2 Negatieve vignetten 

Na dichotomiseren is een schaal te maken van de vignetten V7A, V1lA, 
V14A, V2IA, V28A, VlB, V5B, V9B, V13B, en V16B, met een H coëfficiënt 
van .35. 

B3.2 Discrepanties 

Algemene schaal 
De zoekprpcedure in MSP levert een schaal op van 42 van de 43 items (item 
D27 valt af) . Deze schaal heeft een H-coëfficiënt van .41, en Hi 
coëfficiënten van .34 tot .50. Wanneer we de ondergrens van de H 
coëfficiënt verhogen, blijkt dat ook hier de instrumentele en social 
companionship items het eerst afvallen. 

Evenals bij de interacties globaal zijn ook bij de discrepanties analyses 
uitgevoerd waarbij de subdimensies die een factoranalyse opleverde telkens 
als startset genomen zijn. In tegenstelling tot de interacties is nu telkens 
één analyse per subdimensie uitgevoerd. Een analyse met de twee hoogst 
ladende items als startset is achterwege gelaten. De reden hiervoor is dat 
bij de interacties gebleken is dat er tussen beide analyses geen grote 
verschillen optreden. 

Alledaagse emotionele steun 
Omdat veel items van deze dimensie ook ~ .40 op de dimensie 'waarderings 
steun' laden (zie tabel 7.3) blijven er strikt genomen erg weinig items over 
om in een startset te gebruiken. Omdat de dubbel ladende items beter bij 
deze dimensie dan bij waarderingssteun passen, hebben we ze toch in de 
startset meegenomen. Daarnaast is de startset aangevuld met drie items die 
zowel op de factor 'alledaagse emotionele steun' als op 'emotionele steun 
bij problemen' hoog laden. Voor een van de drie was de veel hogere lading 
op eerstgenoemde factor de reden, bij de andere twee is vooruitgelopen op 
het streven voor interacties en discrepanties identieke schalen te vormen 
(beide items laadden bij de interacties namelijk alleen op de dimensie 
'alledaagse emotionele steun'. De resulterende startset van 10 items heeft 
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een H coëfficiënt van .45, met Hl coëfficiënten van .33 tot .57. De H 
coëfficiënt neemt overigens toe bij toevoeging van andere items aan deze 
schaal. (Het item dat het eerst wordt toegevoegd komt uit een andere 
dimensie en krijgt hier een lagere Hl coëfficiënt dan in de schaal waar hij 
in de startset zit, hetgeen reden is om dit item niet te verplaatsen). Deze 
tien items zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 'a', in de 
kolom onder MSP-analyses, discrepanties. 

Emotionele steun bij problemen 
Wat gezegd is over de startset bij de vorige dimensie geldt hier eveneens; 
er zijn veel items die ook hoog op de factor 'waarderingssteun' laden. Ook 
nu zijn de items die met 'waarderingssteun' overlappen om inhoudelijke 
redenen bij de startset 'emotionele steun bij problemen' meegenomen. Deze 
startset van acht items leverde een schaal op met een H coëfficiënt van .51 
en Hl coëfficiënten van .46 tot .59 . Ook hier neemt de H coëfficiënt nog 
iets toe na toevoeging van andere items. Het eerste item dat toegevoegd 
wordt laadde in een factoranalyse op twee dimensies (en zat om die reden 
niet in de startset). De Hl coëfficiënt van dit item in deze set is echter 
hoger (.60) dan in de andere set, zodat we besluiten het hier toe te voegen. 
De H coëfficiënt voor de schaal die nu uit negen items bestaat bedraagt .53. 
Deze negen items zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 'b', 
in de kolom onder MSP-analyses, discrepanties. 

Waarderings- / informatieve steun 
De starts et van 10 items levert een H coëfficiënt van .47 op met Hï coëffi
ciënten van .41 tot .53 . Ook hier neemt de H coëfficiënt toe bij toevoeging 
van items, maar niet zodanig dat het volgende item in deze schaal een 
hogere Hl coëfficiënt zou krijgen dan in de schaal waar hij nu in zit. De 
tien items zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 'c', in de 
kolom onder MSP-analyses, discrepanties. 

Instrumentele steun 
Een startset van vijf items heeft een H coëfficiënt van .53 met Hl coëffici
enten van .44 tot .59 . Hier gaat de H coëfficiënt bij toevoeging van nieuwe 
items direct naar beneden. De vijf items zijn in tabel B3.1 (blz. 229) 
aangegeven met de letter 'd', in de kolom onder MSP-analyses, 
discrepanties. 

Social companionship 
Ook hier een startset van vijf items, nu met een H coëfficiënt van .46 en 
Hl coëfficiënten van .35 tot .52 . De H coëfficiënt neemt toe bij toevoeging 
van nieuwe items. Het eerste item worden toegevoegd (Hl coëfficiënt .53); 
de schaal van zes items krijgt een H coëfficiënt van .48. Deze zes items 
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zijn in tabel B3.1 (blz. 229) aangegeven met de letter 'e', in de kolom onder 
MSP -analyses, discrepanties. 

B3.3 Gepercipieerde ondersteuning 

B3.3.1 Items 

Op alle 31 perceptie-items is met MSP een analyse gedaan, dus inclusief de 
vier negatieve items, omdat factoranalyse aangaf dat er sprake is van één 
generale factor, waar ook deze negatieve items (na spiegelen) redelijk hoog 
op laden. MSP resulteert in een schaal van 27 items, waar PlO, P14, P19 en 
P22 niet bij zitten. Karakteristieken van de schaal: H coëfficiënt ,41, 
Hi coëfficiënten .34 tot ,49. Het blijken de negatieve items te zijn die bij 
de zoekprocedure het eerst geselecteerd worden. Om na te gaan of deze 
items de verdere toevoeging van items aan de schaal beïnvloeden, is er 
nogmaals een analyse gedraaid op alleen de positieve items. Dit leverde een 
schaal op. van 24 items. Van de vier items die eerder verwijderd werden 
valt PlO (Hi .31) nu net in de schaal. Uit de stapsgewijze opbouw van de 
schaal valt het volgende op te maken: Eerst gaan veel items van de 
dimensie 'gepercipieerde ondersteuning in alledaagse situaties' (zie 
factoranalyse) in de schaal zitten, vervolgens enkele items over 
'gepercipieerde ondersteuning bij problemen', dan de meeste items over 'de 
perceptie die de respondent heeft over het oordeel van de anderen', en 
tenslotte nog enkele items over 'gepercipieerde ondersteuning bij 
problemen'. Deze schaal van 24 items heeft een H coëfficiënt van ,42, Hi 
.31 tot .50. 
De conclusie is dat de negatieve items het verdere verloop van de 
zoekprocedure niet beïnvloed hebben, zodat we ze alsnog aan de set 
toevoegen. 

Nagegaan is vervolgens hoe de drie subdimensies die bij factoranalyse (naast 
de negatieve items) tevoorschijn kwamen (zie paragraaf 7.2.3.3) zich in MSP 
gedroegen. Daartoe is een zoekanalyse gedaan op de drie groepen items die 
als zodanig uit de factoranalyse naar voren kwamen. Het bleek dat ze alle 
drie een schaal vormden, te weten: 
- 'De perceptie die de respondent heeft over het oordeel van de anderen' (8 

items, H ,43), 
- 'Gepercipieerde ondersteuning in alledaagse situaties' (13 items, H ,45), en 
- 'Gepercipieerde ondersteuning bij problemen' (7 items, H ,42). 
Item P25 blijkt zowel in de eerste als tweede schaal even goed te passen; 
we voegen het toe aan de tweede schaal; item P12 past beter in de eerste 
schaal dan in de tweede en item P02 past beter in de derde schaal dan in 
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de tweede. In de eerste schaal past P19 duidelijk slechter dan de andere, in 
de tweede schaal geldt hetzelfde voor P22. Een en ander resulteerde 
uiteindelijk in drie schalen met respectievelijk zes, negen en zeven items. 

Vervolgens is een zoekprocedure gestart voor op alle items met de drie 
schalen telkens als startset (zonder het slechtst passende item in de eerste 
en tweede schaal (P19 resp. P22)). Dit leverde telkens dezelfde schaal van 
24 items op. We gaan daarom vooralsnog met deze schaal van 24 items 
verder. 
Samenvattend kunnen we bij het instrument dat met behulp van items 
gepercipieerde steun meet de volgende schalen onderscheiden: 

(1) Gepercipieerde ondersteuning, algemene schaal, met de items pal tlm 
P31, zonder P14, P19 en P22, 

(2) Perceptie over de houding van anderen, met de items pal, P04, POS, 
P08, PH en P12, 

(3) Perceptie over alledaagse ondersteuning, met de items PB, P1S, P16, 
P18, P20, P23, P24, P2S, P26 en P27, 

(4) Perceptie over ondersteuning bij problemen, met de items P02, P03, 
P06, P07, P09, PlO en P17, en 

(5) Perceptie over negatieve ondersteuning, met de items P28, P29, P30 en 
P31. 

B3.3.2 Vignetten 

B3.3.2.1 Positieve vignetten 

Nadat uit factoranalyse wel een duidelijke generale factor, maar geen 
subdimensies naar voren zijn gekomen, is MSP gedraaid op alle 13 positieve 
vignetten samen. Gelet op de resultaten bij de positieve interacties is 
direct gekozen voor dichotomisering van de antwoorden. Dit levert een 
schaal van ·acht vignetten op, met een H-coëfficiënt van .36, waar de twee 
identieke vignetten (zie paragraaf 7.2.3.3) beide in zitten. Het blijkt dat de 
a priori dimensies elk redelijk vertegenwoordigd zijn, hoewel gebleken is 
dat deze a priori dimensies empirisch niet aantoonbaar zijn. Bij de 
stapsgewijze toevoeging blijkt dat de H; coëfficiënt van vignet V18A bij de 
toevoeging van het laatste vignet (V12B) daalt van .35 naar .29. Omdat 
V12B een dimensie vertegenwoordigt die al in de schaal zit ver~jderen we 
dit vignet, evenals een van de dubbele vignetten (V4B) . De overgebleven 
schaal van zes vignetten, V2A, V4A, V18A, V23A, V6B, en V8B, heeft een H 
coëfficiënt van .39. 
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B3.3.2.2 Negatieve vignetten 

Na dichotorniseren is een schaal te maken van vignetten V8A, V12A, V1SA, 
VI7 A, V2B, VlOB, VI8B, V20B, V23B, en V25B, met een H coëfficiënt van 
.39. 

B3.4 Inhoudelijke beoordeling van de schalen 

De constructie van de schalen heeft voornamelijk plaatsgevonden op 
technische gronden. Items dienden een voldoende hoge lading of Hl 
coëfficiënt te hebben om in een schaal te worden opgenomen. Items die 
verwijderd werden hadden bijvoorbeeld een erg lage test-hertest correlatie. 
Slechts af en toe is aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van een item 
of vignet. We zullen daarom nu nog eens voor de bovenstaande schalen 
nagaan in hoeverre er sprake is van items die qua betekenis eigenlijk niet 
in de betreffende schaal passen. We kunnen ons daarbij beperken tot de 
specifieke . schalen omdat de globale ('overall') schalen altijd passen. 

Interacties 
Het is de vraag of item 134 ("Gebeurt het wel eens dat men u troost?") wel 
in de schaal 'alledaagse emotionele steun' thuis hoort. De beide andere 
schalen, 'emotionele steun bij problemen' en 'waarderingssteun', lijken in 
orde. 

Discrepanties in interacties 
Hier doen zich meer problemen voor. Zo passen de items D02, en zeker D08, 
D09, D34, D38, en D43 slecht in de schaal 'discrepanties in alledaagse 
emotionele steun'. In de schaal 'discrepanties in waarderingssteun' passen 
niet: D06, D33, D35, en D4O. Tenslotte past in de schaal 'discrepanties in 
social companionship' D24 niet. 

Gepercipieerde ondersteuning 
Hier past P25 inhoudelijk iets beter in de schaal 'perceptie die de 
respondent heeft over het oordeel van de anderen' dan in de schaal 
'gepercipieerde ondersteuning in alledaagse situaties'. P03 past wat minder 
goed in de schaal 'gepercipieerde ondersteuning bij problemen'. 

In de volgende paragraaf zullen we, bij de verdere constructie van de 
schalen, rekening houden met deze inhoudelijke argumenten rekening 
houden. 
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B3.5 Interacties en discrepanties 

De lijsten die interacties respectievelijk discrepanties in interacties meten, 
blijken niet dezelfde schalen op te leveren. Sommige items zitten in 
verschillende schalen, andere zitten bij de ene lijst wel in een schaal en 
bij de andere niet. In deze paragraaf trachten we instrumenten te 
ontwikkelen waarvoor geldt dat ze zowel in de vorm van interacties als in 
de vorm van discrepanties uit dezelfde items bestaan. Als uitgangspunt voor 
deze analyse nemen we de resultaten waartoe de componentenanalyses en 
MSP-schaalanalyses hebben geleid. Tabel B3.1 geeft een overzicht van deze 
resultaten. 

Vanuit tabel B3.1 trachten we de volgende drie doelstellingen te 
verwezenlijken: 
(1): De subschalen bij interacties en discrepanties dienen uit dezelfde items 

te bestaan. 
(2): Items die om inhoudelijke reden duidelijk niet in een schaal thuishoren 

dienen daar uitgehaald te worden. 
(3): Naast een algemene schaal die voldoet aan technische criteria, zoals 

voldoende hoge H- en Hl-coëfficiënten, wordt de waarde onderzocht 
van een tweede algemene schaal, die meer nadruk legt op een 
evenredige representatie van de verschillende aspecten van 
ondersteuning. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken gaan we als volgt te werk. We 
construeren per (sub)dimensie een basisset van items die in ieder geval in 
een bepaalde schaal horen, en verwijzen de overige items naar een 
reservebestand. In dat reservebestand komen items die niet op/in dezelfde 
factor/schaal terecht komen (a) bij principale componenten- en MSP
analyse, of (b) bij interacties en discrepanties, dan wel (c) items die om 
inhoudelijke reden in een verkeerde schaal zitten. Met name deze derde 
conclusie moet, zoals eerder gezegd, met de nodige voorzichtigheid worden 
getrokken. Tenslotte worden items met een 'extreem' lage test-hertest 
correlatie verwijderd. Dit laatste betreft overigens slechts 104 (en dus ook 
D04). 
De zojuist genoemde strategie valt in de volgende stappen uiteen. 
(1): Selecteer per dimensie die items die zowel bij componenten- als bij 

MSP-analyse, zowel bij de interacties als bij de discrepanties in 
dezelfde richting scoren. Criterium hiervoor is bij compone~tenanalyse: 
de hoogste lading op dezelfde factor, bij MSP-analyse: het best 
passend in dezelfde subschaal. Daarbij wordt aangetekend dat deze 
voorwaarden voor de dimensies instrumentele hulp en social 
companionship iets soepeler gehanteerd worden omdat hier de 
interacties in het geheel geen behoorlijke Mokkenschaal vormen. 
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Tabel B3.1 Ladingen componenten analyse, respectievelijk schaalbaarheid MSP-analyse van zowel positieve 
interacties als discrepanties 

1/D01 
1/D02 
JJD03 
1/D04 
I/DOS 
1/D06 
1/007 
1/D08 
1/D09 
I/DlO 
I/Dll 
1/012 
I/DIJ 
1/D14 
1/Dl5 
1/D16 
1/D17 
1/D1S 
1/D19 
1/D20 
1/021 
1/022 
1/D23 
1/D24 
1/D25 
1/D26 

1/D27 
1/D28 
1/D29 

1/D30 
1/D31 
1/D32 
1/033 
1/D34 
1/035 
1/D36 
1/D37 
1/D38 
1/D39 
1/D4O 
1/D41 

1/D42 
1/D43 

Comp.analyse 
in subschaal 
(a t/m e)· 
I D 

a a 
a b/a 
c c 
b b 
b/a b 
b c 
e d 
bla aIb 
eia a 

a 
a alc 
e eic 
cIb bic 
b b 
b b 
d d 
e e 
b eIb 
c c 
c c 
c c 
b bid 
b bic 
d e 
e e 
e dic 

d d 
d d 
e e 

aIb 
cIb 

a cIb 
a c 
a alc 
d c 
alc eic 
c c 
dib a 
c c 
d c 
d d 

e e 
aIb alc 

MSP-analyse 
in subschaal 
(a t/m e) 
I D Gebeurt het wel eens dat men: 

a 

c 

b 

b 

a 
a 

b 
b 

c 
c 
c 
b 

a 

a 
c 
b 
c 

b 

a 

c 
b 
b 
c 
d 

a 

b 
b 
b 
d 
e 
e 
c 
c 
c 
b 
b 
e 
e 

d 
d 
e 

a 
b 
b 
c 
a 
c 

c 
a 
c 
c 
d 

u aanhaalt? 
met u meevoelt? 

- u om raad vraagt? 
- u helpt de dingen op een rijtje te :Letten? 
- u een ruggesteuntje geeft? 

u laat merken wat er van u verwacht wordt? 
u ergens heen brengt? 

- u opmontert/opvrolijkt? 
- u vergezelt als u ergens heen moet? 
- u knuffe1sl1ief1<ozingen geeft? 

u een luisterend oor biedt? 
u vraagt ergens aan mee te doen? 
u zegt dat u het wel aankunt? 
u een duwtje in de goede richting geeft? 
u goede raad geeft? 
aan u spulletjes/een klein bedrag leent? 
u zomaar opbelt/een praatje met u maakt? 
voor afleiding zorgt? 

- u complimenten geeft? 
- u in vertrouwen neemt? 
- u om hulp vraagt? 

u zegt dat u moet volhouden? 
tegen u zegt: dat is een goede manier 
u informatie geeft over waar u iets kunt krijgen? 
gezellig bij u op bezoek komt? 
u hulp biedt in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte, verhuizing, 
kinderen uitbesteden? 
aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag leent? 
u advies geeft bij allerlei huishoudelijke probleempjes? 
samen met u gaat winkelen, naar een film of wedstrijd gaat, of 
zomaar dagje uit gaat? 
genegenheid voor u toont? 
begrip voor u toont? 
uw adies ondersteunt? 
u opbouwende kritiek geeft? 
u troost? 
u laat begrijpen waarom u iets niet goed deed? 
interesse voor u toont? 
uw advies opvolgt? 
u helpt uw problemen te verhelderen? 
uw sterke punten naar voren haalt? 
u informatie over uw gedrag geeft? 
u praktische hulp biedt bij alledaagse dingen, zoals huishouden, 
klusje? 
u uitnodigt voor een feestje of etentje? 
u geruststelt? 

• Waar twee factoren genoemd zijn laadde dit item op beide factoren > .40 

-Interacties 
D - Discrepanties 

subschalen: a alledaags emotioneel 
b - emotioneel bij problemen 
c - waardering (+ informatief) 
d instrumenteel (+ informatief) 
e = social companionship 



230 

(2): Van de items die informatieve steun (betreffende R) meten wordt een 
aparte itemset gevormd, omdat deze items bij de interacties en de 
discrepanties op verschillende dimensies terecht komen. Dit zijn de 
items die in tabel B3.1 bij de discrepanties in schaal c zitten en bij de 
interacties nergens in. 

(3): Voor deze zes itemsets wordt een H-coëfficiënt berekend, zowel voor 
interacties als voor discrepanties. 

(4): Vervolgens wordt met behulp van het programma PEKON (Ten Berge, 
1986) een analyse uitgevoerd om na te gaan hoe de items die niet in 
de bij (3) bedoelde sets vallen, op de zes factoren laden die door deze 
zes sets gevormd worden. 

(5): Wanneer een item zowel bij de interacties als bij de discrepanties op 
een van deze factoren hoog laadt en daar ook inhoudelijk bij past, 
wordt het item toegevoegd. 

(6): Tenslotte wordt de schaalbaarheid van de bij 5 gevormde sets met 
behulp van MSP getest. 

De resultaten van deze procedure zijn weergegeven In tabel B3.2. 

Tabel B3.2 Aanvullingen basisschalen interacties (I) en discrepanties (D) 

Schalen 

-Alledaagse emotionele onderst. 
(geen items toegevoegd) 

-Emotionele onderst. bij probi. 
(na toevoegen items: 

-Waarderingssteun 
(geen items toegevoegd) 

-Instrumentele ondersteuning 
(na toevoegen items: 

-Social companionship 
(geen items toegevoegd) 

-Informatieve ondersteuning 
(geen items toegevoegd) 

01, 

05, 
08, 
03, 

16, 
07, 
12, 

06, 

Items 
(zowel I als 

10, 11, 30 

14, 15, 22 
34, 38, 43 
19, 20, 21, 

26, 27, 28, 
24 
17, 25, 29, 

32, 35, 40 

H-coëff. 
D) I D 

.53 .45 

.56 .58 

.50 .57) 
37, 39 .44 .49 

41 .29 .51 
.27 .48) 

42 .36 .51 

.43 .47 

Niet aan een subschaal toegewezen: 02, 09, 13, 18, 23, 31, .32, 36 
Afgevallen vanwege test-hertest correlatie: 04 (.13) 
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Opgemerkt dient te worden dat de items die niet aan een bepaalde 
subschaal toegewezen konden worden, in principe wel in de overall schaal 
terecht kunnen komen. Het betreft dan met name items die tussen twee 
subschalen in vallen, maar door die eigenschap juist wel in een schaal 
passen waar die twee subschalen (naast anderen) beide in vertegenwoordigd 
zijn. 

Overwogen is nog als laatste stap na te gaan of de items die nu niet aan 
een bepaalde subschaal konden worden toegewezen, bij de tweede meting 
(een jaar later) wel duidelijk in een bepaalde subschaal zouden blijken te 
passen. Het vermoeden dat deze strategie iets zou opleveren is gebaseerd op 
het feit dat de respondenten bij een tweede meting in het algemeen een 
duidelijker beeld hebben van hetgeen met een bepaalde vraag bedoeld wordt, 
terwijl ook de samenhang tussen de vragen duidelijker wordt, een 
verschijnsel dat bekend staat als het 'Socratisch effect' (Jagodzinsky, 
Kühnel & Schmidt, 1987; Rosen & Wyer, 1972; McGuire, 1960). Tegen deze 
strategie spreekt echter het argument dat schalen die gedeeltelijk zijn 
gebaseerd .oP resultaten die bij een tweede meting verkregen zijn, moeilijk 
bruikbaar zijn in ander onderzoek waar de instrumenten slechts een keer 
afgenomen worden. Om deze reden is afgezien van het betrekken van T2 
resultaten in de schaalconstructie-fase. Wel worden in tabel B3.3 de H
coëfficiënten van T2 naast die van Tl gezet. In deze tabel zijn de algemene 
schalen opgenomen, alsmede de schalen die gevormd zijn door de sub schalen 
te sommeren. Zowel bij de interacties als bij de discrepanties is ook 
nagegaan wat de karakteristieken zijn van een schaal die gevormd kan 
worden uit de items die in de zes subschalen zitten. Deze algemene schalen 
zijn ook in tabel B3.3 opgenomen en aangeduid met de term 'som 
subschalen'. 

Tot nu toe hebben we ons bij de interpretatie van de analyses vooral 
gericht op de hoogte van de H- en Hi-coëfficiënten. De vierde in paragraaf 
7.2.4 genoemde voorwaarde die het Mokkenmodel aan de data oplegt is dat 
de tracelines van de afzonderlijke items elkaar niet mogen snijden. Het 
patroon in de P-matrix maakt duidelijk of hier al dan niet sprake van is. 
Omdat in MSP elke itemstap een eigen traceline heeft leveren 42 items met 
elk vier categorieën 126 tracelines op. Zeker in gevallen waarin er sprake is 
van relatief veel items met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad, is de kans 
op schendingen in het optimale patroon in de P-matrix bijzonder groot. Er 
zijn echter geen duidelijke criteria voorhanden met behulp waarvan het 
aantal en de omvang van de schendingen in de P-matrix beoordeeld kan 
worden. Om toch een indruk te krijgen van onderlinge ligging van de 
tracelines is gekeken naar het aantal malen dat een schending groter dan 
.05 in een schaal voorkwam. Deze grens is willekeurig gekozen. Naarmate de 
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Tabel B3.3 H-coëfficiënten van interactie- en discrepantieschalen, op Tl 
en T2 

Schalen 

Algemene schalen 
-Interacties algemeen 
-Discrepanties algemeen 

H -coëfficiënten 

-Inter./discrep. som subschalen 

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

Tl 
I 

.40 

.29 

.53 

.50 

.44 

.27 

.36 

.43 

T2 
D I D 

.41 
.41 .46 
.41 .31 .44 

.45 .54 .54 

.57 .54 .60 

.49 .43 .54 

.48 .30 .48 

.51 .37 .53 

.47 .50 .56 

grens lager ligt neemt het aantal schendingen toe, en gelet op de soms 
geringe verschillen tussen itemgemiddelden (met name bij de discrepanties) 
achten wij schendingen kleiner dan .05 acceptabel. Een tweede criterium is 
of de schendingen systematisch bij bepaalde items voorkomen, hetgeen een 
reden zou kunnen zijn deze items alsnog te verwijderen. In geen van de 
subschalen, noch bij interacties noch bij discrepanties, kwamen schendingen 
groter dan .05 voor. Tabel 2.4 geeft een overzicht van het aantal malen dat 
een schending > .05 is voorgekomen in de algemene schalen. 

Tabel B3.4 Overzicht aantal schendingen > .05 in de P-matrix 

Schalen 

Algemene schalen 
-Interacties algemeen 
-Discrepanties algemeen 
-Inter./discrep. som subschalen 

Aantal schendingen 
I D 

13 

29 
39 
21 
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Het aantal schendingen in de P-matrix kan relatief gering genoemd worden. 
Het grootste aantal schendingen komt voor bij de discrepanties in een 
matrix die gevormd wordt door 84 item-stappen. Het aantal schendingen in 
de schalen en subschalen voor interacties en discrepanties, alsmede het feit 
dat de schendingen niet bij een bepaald item aangetroffen werden, is reden 
om aan te nemen dat aan de eis van dubbele monotonie voldoende wordt 
voldaan. 

B3.6 Overzicht geconstrueerde schalen 

In aansluiting op hetgeen in tabel B3.3 reeds voor de interacties en de 
discrepanties is gedaan, wordt in tabel B3.5 voor de overige schalen een 
overzicht gegeven van de een overzicht gegeven van de schaal coëfficiënten 
op Tl en T2. 

Zoals eerder reeds werd verondersteld ligt de schaalbaarheidscoëfficiënt 
voor diverse (sub)schalen op TI aanmerkelijk hoger dan op Tl. Omdat het 
telkens self-report lijsten betreft, kan invloed van de interviewster worden 
uitgesloten. Aannemelijk is dat de respondent, door de ervaringen van Tl 
beter door heeft waar het allemaal om draait. Een andere reden zou nog 
kunnen zijn dat de respondenten die op Tl wel en op TI niet hebben 
meegedaan, voor de lagere waarden op Tl hebben gezorgd. Dit is niet 
waarschijnlijk, aangezien het slechts 22 van de 304 respondenten betreft. 
Een analyse op Tl materiaal over alleen die respondenten die op TI opnieuw 
meededen ondersteunt dit vermoeden: de resultaten wijken niet of 
nauwelijks af van de bevindingen voor de gehele Tl-groep, zodat de 
conclusie luidt dat er tussen Tl en TI een 'begripsverscherping' heeft 
plaatsgevonden (het eerder genoemde Socratisch effect). 
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Tabel B3.5 Items en H-coëfficiënten van overige schalen, op Tl en T2 

Schalen + vraagnummers H -coëfficiënten 
Tl T2 

Interacties: 
Interacties positieve vignetten: .37 .38 
(VlA, V5A, V13A, Vl6A, Vl9A, V26A, V27 A, V21B, V28B) 

Interacties negatieve vignetten: .35 .36 
(V7A,VllA,VI4A,V2IA,V28A,VIB,V5B,V9B,V13B,VI6B) 

Gepercipieerde ondersteuning: 
Algemeen: .4û .47 
(POl tlm P3l,zonder P14,P19,P22) 

Perceptie over de houding van anderen: .48.59 
(POI,P04,P05,P08,PII,PI2) 

Perceptie over alledaagse ondersteuning: .49.52 
(P13,PI5,PI6,PI8,P20,P23,P24,P25,P26,P27) 

Perceptie over ondersteuning bij problemen: .42.50 
(P02,P03,P06,P07 ,P09 ,PIO,PI7) 

Perceptie over negatieve ondersteuning: .63.71 
(P28,P29 ,P30,P31) 

Perceptie positieve vignetten: .39 .45 
(V2A, V 4A, Vl8A, V23A, V6B, V8B) 

Perceptie negatieve vignetten: .39 .35 
(V8A,VI2A,VI5A,VI7A,V2B,VIOB,VI8B,V20B,V23B,V25B) 



BIJLAGE 4 DE INSTRUMENTEN NA SCHAALCONSTRUCTIE 

(de instrumenten staan op de volgende pagina's) 
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Sociale Steun Lijst - Interacties 

Een Mokken-schaal kan geconstrueerd worden door de scores op de vragen 
die gemerkt zijn met een X bij elkaar op te tellen. 
Daarnaast zijn er scores op subschalen te berekenen door scores op vragen 
die gemerkt zijn met A, B, C, D, E, F, of N bij elkaar te tellen. 

Schaal 'Letter' Aantal Gem. S.d. Rho H 
items 

Algemene schaal voor 
ondersteunende interacties X 24 55.9 11.5 .94 .40 

Alledaagse emotionele steun A 4 10.6 2.7 .84 .53 
Emotionele steun bij problemen B 8 17.0 4.4 .89 .50 
Waarderingssteun C 6 14.2 3.0 .82 .44 
Instrumentele steun D 7 13.1 3.3 .71 .27 
Social companionshi p E 5 12.2 2.8 .75 .36 
Informatieve steun betr. R's gedrag F 4 8.2 2.2 .75 .43 

Negatieve interacties N 7 9.9 2.7 .79 .38 

Correlaties tussen de subschalen (incl. negatieve interacties) (n=292): 

A B C D E F N 

A: Alledaagse emot. steun 1.00 
B: Emot. steun bij problemen .61 1.00 
C: Waarderingssteun .50 .51 1.00 
D: Instrumentele steun .48 .61 .38 1.00 
E: Social companionship .53 .44 .48 .47 1.00 
F: Inform. steun betr. R's gedrag .55 .66 .57 .54 .51 1.00 
N: Negatieve interacties .05 .09 .01 .10 .00 ' .20 1.00 



101 A X 
110 A X 
111 A X 
130 A X 
105 B X 
108 B X 
114 B X 
115 B X 
122 B 
134 B X 
138 B X 
143 B X 
103 C 
119 C X 
120 C 
121 C 
137 C 
139 C X 
107 D 
116 D X 
124 D 
126 D 

127 D 
128 D 
141 D 
112 E 
117 E X 
125 E 
129 E 

142 E X 
106 F 
133 F X 
135 F X 
140 F X 
102 X 
118 X 
131 X 
132 X 
136 X 
144 N 
145 N 
146 N 
147 N 
148 N 
149 N 
150 N 

Niet oQgenomen: 
104 
109 
113 
123 

Gebeurt het wel eens dat men: 

- u aanhaalt? 
- u knuffelslliefKozingen geeft? 

u een luisterend oor biedt? 
genegenheid voor u toont? 

- u een ruggesteuntje geeft? 
u opmontert/opvrolijkt? 
u een duwtje in de goede richting geeft? 
u goede raad geeft? 
u zegt dat u moet volhouden? 

- u troost? 
- u helpt uw problemen te verhelderen? 
- u geruststelt? 
- u om raad vraagt? 
- u complimenten geeft? 
- u in vertrouwen neemt? 

u om hulp vraagt? 
uw advies opvolgt? 
uw sterke punten naar voren haalt? 
u ergens heen brengt? 
aan u spulletjes of een klein bedrag leent? 
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u informatie geeft over waar u iets kunt krijgen? 
u hulp biedt in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte, verhuizing, kinderen 
uitbesteden? 
aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag leent? 

- u advies geeft bij allerlei huishoudelijke probleempjes? 
u praktische hulp biedt bij alledaagse dingen, zoals huishouden, klusje? 

- u vraagt ergens aan mee te doen? 
u zomaar opbelt of een praatje met u maakt? 
gezellig bij u op bezoek komt? 
samen met u gaat winkelen, naar een film of wedstrijd gaat, of zomaar 
een dagje uit gaat? 

- u uitnodigt voor een feestje of etentje? 
- u laat merken wat er van u verwacht wordt? 
- u opbouwende kritiek geeft? 
- u laat begrijpen waarom u iets niet goed deed? 

u informatie over uw gedrag geeft? 
met u meevoelt? 
voor afleiding zorgt? 
begrip voor U toont? 
uw acties ondersteunt? 
interesse voor u toont? 
koel reageert? 
een afspraak met u niet nakomt? 
afKeurende opmerkingen tegen u maakt? 
u dingen verwijt? 
u onrechtvaardig behandelt? 
onredelijke eisen aan u stelt? 
zich teveel met u bemoeit? 

- u helpt de dingen op een nJtJe te zetten? 
- u vergezelt als u ergens heen moet? 

u zegt dat u het wel aankunt? 
tegen u zegt: dat is een goede manier? 
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Sociale Steun Lijst - Discrepanties 

Een Mokken-schaal kan geconstrueerd worden door de scores op de vragen 
die gemerkt zijn met een X bij elkaar op te tellen. 
Daarnaast zijn er scores op subschalen te berekenen door scores op vragen 
die gemerkt zijn met A, B, C, D, E, of F bij elkaar te tellen. 
N.B. De volgende karakteristieken zijn berekend voor respondenten die 
nergens de vierde antwoordcategorie ('gebeurt te vaak .. .') hebben 
aangekruist! 

Schaal 'Letter' Aantal Gem. S.d. Rho H 
items 

Algemene schaal voor discre pan ties 
1D ondersteunende interacties X 42 113.5 15.0 .97 .41 

Alledaagse emotionele steun A 4 10.6 1.9 .81 .45 
Emotionele steun bij problemen B 8 21.5 3.5 .91 .57 
Waarderingssteun C 6 16.4 2.3 .86 .49 
Instrumentele steun D 7 19.8 2.3 .86 .48 
Social companionship E 5 13.0 2.3 .83 .51 
Informatieve steun betr. R's gedrag F 4 10.3 1.9 .80 .47 

Correlaties tussen de subschalen (n=240): 

A B C D E F 

A: Alledaagse emot. steun 1.00 
B: Emot. steun bij problemen .73 1.00 
C: Waarderingssteun .61 .76 1.00 
D: Instrumentele steun .49 .61 .60 1.00 
E: Social companionship .59 .64 .67 .60 1.00 
F: Inform. steun betr. R's gedrag .48 .70 .74 .47 .61 1.00 



DOl A 
DlO A 
011 A 
D30 A 
D05 B 
D08 B 
014 B 
D15 B 
D22 B 
D34 B 
D38 B 
D43 B 
D03 C 
019 C 
D20 C 
D21 C 
D37 C 
D39 C 
D07 D 
016 D 
D24 .D 
D26 D 

D27 D 
D28 D 
D41 D 

012 E 
D17 E 
025 E 
D29 E 

D42 E 
D06 F 
D33 F 
D35 F 
D40 F 
D02 
D18 
D31 
032 
D36 
D09 
DB 
D23 

x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Niet opgenomen: 

Bijlage 4 239 

- u aanhalen 
- u knuffe1s!liefkozingen geven 
- u een luisterend oor bieden 
- genegenheid voor u tonen 
- u een ruggesteuntje geven 

u opmonteren/opvrolijken 
- u een duwtje m de goede richting geven 
- u goede raad geven 
- u zeggen dat u moet volhouden 
- u troosten 
- u helpen uw problemen te verhelderen 
- u geruststellen 
- u om raad vragen 
- u complimenten geven 
- u in vertrouwen nemen 
- u om hulp vragen 
- uw advies opvolgen 
- uw sterke punten naar voren halen 
- u ergens heen brengen 
- aan u spulletjes of een klein bedrag lenen 
- u informatie geven over waar u iets kunt krijgen 
- u hulp bieden in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte, 

verhuizing, kinderen uitbesteden 
- aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag lenen 
- u advies geven bij allerlei huishoudelijke probleempjes 
- u praktische hulp bieden bij alledaagse dingen, zoals 

huishouden, klusje 
- u vragen ergens aan mee te doen 
- u zomaar opbellen of een praatje met u maken 
- gezellig bij u op bezoek komen 
_ samen met u gaan winkelen, naar een film of wedstrijd gaan, 

of zomaar een dagje uit gaan 
- u uitnodigen voor een feestje of etentje 
- u laten merken wat er van u verwacht wordt 
- u opbouwende kritiek geven 
- u laten begrijpen waarom u iets niet goed deed 
- u informatie over uw gedrag geven 
- met u meevoelen 

voor afleiding zorgen 
begrip voor u tonen 

- uw acties ondersteunen 
- interesse voor u tonen 
- u vergezellen als u ergens heen moet 
- u zeggen dat u het wel aankunt 
- tegen u zeggen: dat is een goede manier 

D04 - u helpen de dingen op een rijtje te zetten 
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Sociale Steun Lijst - Perceptie 

Een Mokken-schaal kan geconstrueerd worden door de scores op de vragen 
die gemerkt zijn met een X bij elkaar op te tellen (de negatieve vragen na 
spiegeling van de scores!). 
Daarnaast zijn er scores op subschalen te bereker..en door scores op vragen 
die gemerkt zijn met A, B, C, of N bij elkaar te tellen. 

Schaal 'Letter' Aantal Gem. S.d. Rho H 
items 

Algemene schaal voor 
gepercipieerde ondersteuning X 28 88.0 9.9 .93 .40 

Perceptie over oordeel van 
anderen over relatie met R A 6 18.2 2.1 .81 .48 

Gepercipieerde ondersteuning 
in alledaagse situaties B 10 32.2 3.7 .87 .49 

Gepercipieerde ondersteuning 
10 probleemsituaties C 7 21.2 3.5 .83 .42 

Gepercipieerde negatieve 
ondersteuning N 4 13.4 2.3 .86 .63 

Correlaties tussen de subschalen (n = 288): 

A B C N 

A: Perceptie over oordeel anderen 1.00 
B: Gepercipieerde alledaagse ondersteuning .64 1.00 
C: Gepercipieerde steun bij problemen .62 .72 1.00 
N: Gepercipieerde negatieve ondersteuning .25 .47 .38 1.00 



POl A 
P04 A 
POS A 
P08 A 
Pll A 
Pl2 A 
P13 B 

PIS B 
Pl6 B 
Pl8 B 
P20 B 
P23 B 

P24 B 
P25 B 
P26 B 

P27 B 
P02 C 
P03 C 

P06 C 
P07 C 
P09 C 

PlO C 

P17 C 
P28 N 
P29 N 

P30 N 
P31 N 
P21 
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X Heeft u het gevoel dat men om u geeft? 
X - Heeft u het gevoel dat men u nodig heeft? 
X - Heeft u het gevoel dat men In u gelooft? 
X - Heeft u het gevoel dat men u mag? 
X - Heeft u het gevoel dat u veel voor anderen betekent? 
X - Heeft u het gevoel dat men vertrouwen in u heeft? 
X - Vindt u het leuk samen de tijd door te brengen met de 

mensen waar u mee omgaat? 
X - Heeft u het gevoel dat men aandacht voor u heeft? 
X - Heeft u het gevoel uzelf te kunnen zijn? 
X - Heeft u het gevoel dat men tijd voor u heeft? 
X - Heeft u het gevoel erbij te horen? 
X - Kunt u een goed gesprek hebben met de mensen waar u 

mee omgaat? 
X - Heeft u het gevoel iemand te kunnen vertrouwen? 
X - Heeft u het gevoel gewaardeerd te worden? 
X - Voelt u zich verbonden met de mensen waar u mee 

omgaat? 
X - Heeft u het gevoel ergens welkom te zijn? 
X - Voelt u zich veilig bij de mensen waar u mee omgaat? 
X - Heeft u het gevoel tegen iemand aan te kunnen 

kletsen? 
X - Heeft u het gevoel niet alleen te staan? 
X - Geeft men u het gevoel dat u op hen kunt rekenen? 
X - Heeft u het gevoel alles te kunnen vertellen, zonder 

angst uitgelachen te worden? 
X - Heeft u het gevoel een stommiteit te kunnen laten 

merken? 
X - Geeft men u het gevoel te kunnen uithuilen? 
X - Heeft u het gevoel dat men u laat vallen? 
X - Heeft u het gevoel niet te kunnen bespreken wat u 

bezighoudt? 
X - Heeft u het gevoel in de steek gelaten te worden? 
X - Heeft u het gevoel er buiten gelaten te worden? 
X - Denkt u dat men u aanvoelt? 

Niet opgenomen: 
Pl4 

Pl9 

P22 

- Geeft men u het gevoel dat u hen ongelegen kunt 
benaderen? 

- Heeft u het gevoel dat men trots op uw complimenten 
is? 

- Heeft u het gevoel dat men bezorgd om u is? 
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Vignetten 

Schaal Nummers Gem. S.d. 

Interacties 
Positief IA, 5A, 13A, 16A, 19A, 

26A, 27A, 21B, 28B 5.8 2.4 

Negatief 7A, 1IA, 17 A, 2IA, 28A, 
1B, 5B, 9B, 13B, 16B 7.1 2.7 

PerceQtie 
Positief 2A, 4A, 18A, 23A, 6B, 8B 4.4 1.6 

Negatief 8A, 12A, 15A, 17A, 2B, lOB, 
18B, 20B, 23B, 25B 8.2 2.3 

NetwerklidsQecifieke schalen 

Schaal 

Interacties 

PerceQtie 

Nummers 

Nl01, Nl04, Nl08, Nl14, NI19, 
Nl20, Nl29, NI 40 , Nl41 

Nl02, NP01, NP02, NP 11, NP12, 

Gem. S.d. 

22.3 6.2 

NP15, NP20, NP25 28.0 3.6 

Rho H 

.78 .37 

.81 .35 

.68 .39 

.81 .39 

Rho H 

.92 .47 

.92 .60 
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