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VOORWOORD 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het begrip 
'sociale steun', gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Doelstelling van het onderzoek was om 
een valide en betrouwbaar instrument te ontwikkelen waarmee sociale steun 
gemeten zou kunnen worden. In de periode dat dit onderzoek van start 
ging, te weten najaar 1985, verschenen er enkele publicaties die ertoe 
bijgedragen hebben dat er meer tijd dan gepland is gaan zitten in de 
pogingen om een aanvaardbaar conceptueel model te creëren en om het 
omderzoeksontwerp verder te specificeren. 
Omdat eigenlijk direct al duidelijk was hoe omvangrijk de werkzaamheden 
tijdens de veldfase zouden worden, zeker in verhouding tot de beschikbare 
menskracht, is een extra subsidie aangevraagd bij de Stuurgroep Onderzoek 
op het terrein van de Ouder wordende Mens (SOOM). Door deze subsidie 
ontstond de mogelijkheid om de onderzoeksgroep uit te breiden met twee 
groepen oudere respondenten. Maar daarnaast konden er ook gedurende 
twee jaar twee extra mensen aangesteld worden, te weten Els Brilman en 
Chiquit van Linden van den Heuvel!. Ik wil hen bedanken voor hun 
inspanningen, die er in grote mate toe hebben bijgedragen dat ik de periode 
waarin het veldwerk is uitgevoerd, heb overleefd. 
Ook de contactpersonen die wij benaderd hebben om potentiële respondenten 
te informeren over het onderzoek, past een woord van dank. Dit geldt 
uiteraard eveneens voor de respondenten zelf, die vele lange en eentonige 
vragenlijsten hebben ingevuld. Dat er maar weinig respondenten zijn 
afgevallen na een eerste kennismaking met het onderzoek, is zeker ook de 
verdienste geweest van de interview(st) ers, Geke Blok, Fokje Faber, Ab 
Harpman, Roelie van der Heide, Josette Hoekstra, Ella Keizer, Renate 
Luurtsema, Jitty Miedema, Roetie Nijzing, Jan Rouwendal, Betty Rozema, 
Niesje Schoenmaker, en Ineke Verduyn. Ik prijs mij gelukkig met hen te 
hebben kunnen beschikken over zeer kundige medewerkers, die zowel bij het 
semi-gestructureerde deel van het interview, als bij het afwerken van de 
vragenlijsten de meest ingewikkelde procedures tot een goed einde hebben 
gebracht. 
De mensen die bij aanvang van het onderzoek, of later bij de analyses, als 
beoordelaar werkzaamheden hebben verricht, wil ik eveneens bedanken. 
De complexiteit van de verzamelde gegevens maakte het noodzakelijk het 
invoeren van de data in eigen beheer uit te voeren. Van degenen die bij 
het invoeren betrokken zijn geweest wil ik met name Hanneke van Brakel 
en Rik Stigter noemen, en hen bedanken voor het kwalitatief zeer hoog
staande werk dat zij hebben afgeleverd. Bij Hanneke geldt deze dank 
bovendien nog voor de door haar ontwikkelde invoerprogramma's. 



Roy Stewart wil ik bedanken voor alle keren dat ik heb kunnen profiteren 
van zijn uitgebreide kennis op het gebied van data-beheer en -analyse. 
Vooral in zijn enthousiaste bereidwilligheid om anderen in deze kennis te 
laten delen, is hij niet te evenaren. 
In een latere fase van het onderzoek zijn eerst Marjolein Broese van 
Groenou, en later Jooske van Busschbach als AlO-stagiaires bij het 
onderzoek betrokken geweest. Zij hebben niet alleen een bijdrage geleverd 
aan het 'opschonen' van databestanden, maar ook nog ieder een onderwerp 
grondig uitgewerkt: Marjolein heeft de test-hertest betrouwbaarheid van de 
netwerkinstrumenten onderzocht, en J ooske heeft zich verdiept in de 
resultaten van de 'Vraag Onderzoek Procedure' . Ik wil hen beiden bedanken 
voor hun inspanningen. 
Aan het begin en bij het einde van het onderzoek heb ik vaak te maken 
gehad met Jacques Bulthuis en Jan Knot, werkzaam bij de repro-afdeling 
van de vakgroep Sociologie. Eerst om vragenlijsten en later om verslagen en 
concepten te vermenigvuldigen. Het was bijzonder prettig te merken dat 
deze klussen telkens weer goed en snel geklaard bleken te zijn. 
Ruud Kempen en Han de Ruiter waren bereid om een concept versie van dit 
proefschrift kritisch door te lezen. Voor de vele fouten die zij ontdekten, 
alsmede voor hun commentaar, ben ik hen zeer erkentelijk. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Wim van den Heuvel en Frans 
Stokman, die als promotor bij het gehele onderzoek betrokken zijn geweest. 
De bijzondere positie van mijn referent maakte dat ik wellicht minder dan 
gebruikelijk met vragen of problemen bij één van mijn promotoren 
aanklopte. Toch wil ik hen heel hartelijk bedanken, vooral ook voor het feit 
dat zij op belangrijke momenten mij ervan weerhielden te snel een keuze te 
maken. 
En dan, tot slot, wil ik mijn referent Hans Ormel noemen. Als schrijver van 
het onderzoeksvoorstel was hij al 'voor mijn tijd' met het onderzoek bezig. 
Als direct begeleider is hij gedurende de afgelopen jaren voor mij vaak het 
eerste aanspreekpunt geweest. Zijn enthousiasme en inzet maakten dat ik 
nauwelijks beperkingen heb ervaren als gevolg van het feit dat hij zijn tijd 
over verschillende projecten moest verdelen. Zijn creatieve en open 
opstelling leidden ertoe dat ik vragen of problemen graag met hem besprak. 
Zonder zijn steun was het niet gelukt. 

Eric van Sonderen 
november 1990 
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1 INLEIDlNG 

1.1 Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag 

In de theorievorming rond het ontstaan en beloop van gezondheids
stoornissen van allerlei aard, zowel lichamelijke als geestelijke, neemt de 
invloed van negatieve gebeurtenissen doorgaans een belangrijke plaats in 
(Holmes & Rahe, 1967; armel, 1980; Sanderman, 1988). Cohen en Wills geven 
een schematisch overzicht van de wijze waarop potentieel bedreigende 
gebeurtenissen tot ziekte e%f ziektegedrag kunnen leiden (Cohen & Wills, 
1985). 
Er worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat sociale steun de 
negatieve invloed zou kunnen neutraliseren die potentieel belastende 
gebeurtenissen op iemands gezondheid kunnen hebben. Cohen en Wills geven 
aan dat sociale steun op twee momenten dit proces zou kunnen beïnvloeden, 
namelijk: 
(1) "( ... ) by attenuating or preventing a stress appraisal response", en 
(2) "Support may alleviate the impact of stress appraisal by providing a 

solution to the problem, by reducing the perceived importance of the 
problem, by tranquilizing the neuroendocrine system so that people are 
less reactive to perceived stress, or by facilitating healthy behaviors" 
(Cohen & Wilis, 1985; p.312). 

Met name Cobb (1976) heeft een aanzet gegeven tot het onderzoeken van 
de rol die sociale steun zou spelen bij het omgaan met belastende 
omstandigheden. 
Uit verschillende studies komt naar voren dat psychologische (emotionele) 
en materiële ondersteuning tot op zekere hoogte in staat is iemand te 
beschermen tegen de gevolgen van negatieve gebeurtenissen (zie voor een 
overzicht Vaux, 1988). In een aantal studies wordt dit zogeheten 'buffer
effect' echter niet gevonden, maar blijkt wel dat sociale steun in het 
algemeen een gunstige invloed heeft op iemands welbevinden (Vaux, 1988). 
De verschillende mechanismen, volgens welke sociale steun direct van 
invloed op welbevinden zou kunnen zijn, worden door Vaux opgesomd. Hij 
noemt daarbij onder meer de mogelijkheid om zich door het opbouwen van 
een ondersteuningsnelwerk nieuwe rollen te verwerven die bijdragen aan 
"( ... ) the person's power, self-esteem, and sense of mastery" (Vaux, 1988; 
p.150). Ook het optreden van plezierige gebeurtenissen kan bijdragen aan 
welbevinden. Sociale steun zou daarbij een rol spelen omdat veel 
gebeurtenissen hun plezierige karakter ontlenen aan het feit dat er sprake 
is van interactie met anderen. Vaux wijst erop dat bij dergelijke 
mechanismen het begrip 'sociale steun' moeilijk te onderscheiden is van de 
meer algemene begrippen 'sociale relaties' en 'sociale integratie'. 
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Juist in die onduidelijke betekenis van het begrip 'sociale steun' heeft een 
aantal auteurs de oorzaak gezocht van de uiteenlopende bevindingen met 
betrekking tot de rol die sociale steun zou spelen in het beïnvloeden van 
welbevinden (o.a. Cohen & Wills, 1985; Kessler & McLeod, 1985). Co hen en 
Wills komen op grond van een uitgebreide systematische review van eerder 
onderzoek tot de voorzichtige conclusie dat het vinden van een 'direct 
effect' of een 'buffer effect' (gedeeltelijk) afhangt van de wijze waarop 
sociale steun gemeten is. Structurele en globale indicatoren van sociale 
steun zouden een directe invloed op welbevinden doen veronderstellen, 
terwijl functionele en specifieke indicatoren zouden wijzen op een buffer 
effect. Kessler en McLeod (1985) wijzen daarnaast op het veelvuldig gebruik 
van zwakke instrumenten, kleine onderzoeksgroepen en statistische analyses 
met weinig verklaringskracht, als factoren die de kans hebben vergroot op 
inconsistenties in de resultaten van verschillende studies. 
Vaux ziet de oorzaak van de verwarring rond de rol die sociale steun zou 
spelen, en de exponentiële ontwikkeling van instrumenten die sociale steun 
meten, in het ontbreken van een duidelijk conceptueel domein: 

"( .. . ) studies have addressed quite different aspects of the support 
metaconstruct, focussing on subjective appraisals of support, supportive 
behavior, or components of the support network. ( ... ) much of the 
empirical work on social support has proceeded without the prerequisite 
conceptual analysis. Confusion, not only about what support is, but about 
how it is predicted to influence well-being, has marred the conclusions 
drawn from many studies" (Vaux, 1988; p.94). 

De onderhavige studie is opgezet vanuit de behoefte aan duidelijkheid over 
de vraag wat er onder het begrip sociale steun verstaan moet worden 
(Ormei, 1984). Is er op conceptueel niveau enige duidelijkheid dan is de 
volgende stap de operationalisering van de conceptuele begrippen waarmee 
aspecten van sociale steun meetbaar worden. En pas daarna kan de vraag 
of, en zo ja hoe, sociale steun van invloed is op welbevinden en 
gezondheid, zinvol beantwoord worden. 
In de onderhavige studie worden de verschillende begrippen die onder de 
noemer 'sociale steun' vallen, in een dynamisch model geplaatst. Sociale 
steun zelf wordt daarbij opgevat als een 'meta-construct' oftewel 
'paraplubegrip' dat een proces weergeeft waarbinnen het sociaal netwerk, 
door zijn aanwezigheid dan wel beschikbaarheid en door concrete interacties 
met de betrokkene, de perceptie kan beïnvloeden over de mate waarin men 
zich gesteund weet. Deze perceptie kan op haar beurt bij de betrokkene 
leiden tot bijvoorbeeld het doen veranderen van de contactfrequentie met 
bepaalde leden van het sociaal netwerk, of zelfs tot het vermijden van 
verdere contacten. Op die manier bepalen de percepties op hun beurt (mede) 
enkele kenmerken van het sociaal netwerk. Daarmee krijgt het model het 
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karakter van een terugkoppelingsproces. 
Elk van de begrippen die deel uitmaken van het ondersteuningsproces, wordt 
vervolgens geoperationaliseerd. De betrouwbaarheid en de validiteit waarmee 
de verschillende begrippen gemeten zijn, worden uitvoerig behandeld. De 
relaties tussen de verschillende aspecten binnen het conceptuele model 
worden waar mogelijk bij de validiteitsanalyses betrokken. De inzichten in 
de relaties tussen het sociaal netwerk en andere begrippen binnen het 
model, zijn echter zodanig pril, dat onderzoek naar deze relaties grotendeels 
exploratief zal zijn. 
Het onderhavige onderzoek beperkt zich tot het uitwerken van een 
conceptueel model en het operationaliseren van de begrippen in dat model. 
Dit betekent dat de instrumenten vervolgens niet meer gerelateerd zullen 
worden aan indicatoren van welbevinden. De vraag of (aspecten van) sociale 
steun nu rechtstreeks welbevinden beïnvloeden, ofwel dat zij als een buffer 
de gevolgen van negatieve gebeurtenissen verminderen, zal daarmee niet aan 
de orde komen. 

De vraagstelling die binnen dit onderzoek centraal staat valt in drie delen 
uiteen: 
(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 
aspécten van sociale steun? 

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

1.2 Opzet en methode van onderzoek 

Na het opbouwen van een conceptueel model vindt de ontwikkeling van 
meetinstrumenten voornamelijk plaats op grond van literatuuronderzoek. 
De nadruk ligt op de ontwikkeling en afname van zogeheten 'self-report' 
lijsten, dat wil zeggen instrumenten die door de respondent zelf(standig) 
kunnen worden ingevuld. De doelstelling om een zo eenvoudig mogelijk 
instrument te ontwikkelen dat in uiteenlopende situaties in relatief korte 
tijd afgenomen kan worden, heeft de voorkeur doen uitgaan naar self
report vragenlijsten boven instrumenten, gebaseerd op interviewgegevens, 
die door de onderzoeker C.q. interview(st)er worden gescoord. Overigens is 
in het onderhavige onderzoek naast de self-report vragenlijsten ook een 
beperkt semi-gestructureerd interview met bijbehorende scoringsprocedure 
ontwikkeld en toegepast, waarbij het laatstgenoemde instrument is gebruikt 
bij de validiteitsanalyses van de self-report vragenlijsten. 
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De data zijn verzameld bij enkele speciaal geselecteerde groepen 
respondenten. Alle respondenten zijn twee keer benaderd, met een 
tussenliggende periode van een jaar. 
De keuze voor respondenten met specifieke kenmerken is gemaakt ten 
behoeve van de vaststelling van de validitp-it der instrumenten. Voor de 
meeste groepen respondenten gold namelijk dat zij een gebeurtenis hadden 
meegemaakt of zouden gaan meemaken die ertoe zou leiden dat tussen beide 
metingen de kans groot zou zijn op verandering in de behoefte aan 
ondersteuning of op veranderingen in de structuur van het netwerk. 
De keuze voor een longitudinale opzet is gemaakt om daarmee een beter 
inzicht te krijgen in (1) de causale relaties tussen de verschillende aspecten 
in het conceptuele model, en (2) de relatie tussen sociale steun en 
welbevinden. We beperken ons in eerste instantie tot het bestuderen van de 
causale relaties binnen het conceptueel model. Deze relaties bieden 
additionele mogelijkheden om de validiteit van de instrumenten te bepalen. 

1.3 Indeling 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de problematiek op conceptueel en 
operationeel niveau rond de begrippen 'sociale steun' en 'sociaal netwerk'. 
In dat hoofdstuk wordt tevens het procesmatig karakter van sociale steun, 
dat in deze studie als uitgangspunt dient, uiteengezet. 
In hoofdstuk 3 worden de begrippen geoperationaliseerd die deel uitmaken 
van het eerder ontwikkelde conceptueel model. 
In hoofdstuk 4 staat het tweede deel van de vraagstelling centraal, namelijk 
de bepaling van de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten. Nadat 
kort is ingegaan op de bepaling van betrouwbaarheid en validiteit in het 
algemeen, wordt per (type) instrument aangegeven op welke wijze de 
beoogde informatie verkregen wordt. 
De dataverzameling komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Het proces van de 
keuze van het type respondenten tot en met de verwerking van de gegevens 
wordt hier beschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf 
waarin enkele sociaal-demografische kenmerken van de respondenten 
gepresenteerd worden. 
De resultaten zijn beschreven in de hoofdstukken 6 tot en met 9. Er zijn 
vele relaties tussen de verschillende instrumenten aan te brengen. Besloten 
is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de volgorde waarin d~ aspecten in het 
conceptueel model opgenomen zijn. Daaruit volgt dat eerst de afbakening 
van het sociaal netwerk en het meten van netwerkkenmerken aan de orde 
komt, en wel in hoofdstuk 6. 
Vanwege de grote overeenkomst in technieken om de overige aspecten van 
het ondersteuningsmodel, te weten interacties, discrepanties en 
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gepercipieerde ondersteuning, op hun betrouwbaarheid en validiteit te 
beoordelen, worden deze drie aspecten zoveel mogelijk tezamen behandeld. 
Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen instrumenten die bedoeld zijn 
om een globaal oordeel omtrent de mate van ondersteuning te verkrijgen, en 
instrumenten die trachten de ondersteuning door specifieke netwerkleden te 
meten. Eerstgenoemde instrumenten worden in hoofdstuk 7 behandeld, 
terwijl de meer specifieke instrumenten in hoofdstuk 8 aan de orde komen. 
In hoofdstuk 9 wordt een exploratieve analyse gepresenteerd van de relatie 
tussen kenmerken van het sociaal netwerk en de overige aspecten van het 
ondersteuningsmodel. 
In hoofdstuk 10 tenslotte worden de resultaten nogmaals beoordeeld op hun 
waarde, zowel in methodologisch opzicht, alsook met betrekking tot de 
gebruiksmogelijkheden. 





2 SOCIALE STEUN IN EEN CONCEPTUEEL MODEL 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe het begrip sociale steun 
ontwikkeld kan worden tot een conceptueel model. Dat model dient de 
aspecten te bevatten waarin sociale steun uiteenvalt, alsmede de wijze 
waarop deze aspecten onderling gerelateerd zijn. 
Het hoofdstuk begint in paragraaf 2.1 met een overzicht van definities van 
sociale steun. Het blijkt dat de meeste definities van sociale steun 
betrekking hebben op uiteenlopende aspecten. In paragraaf 2.2 wordt een 
procesmatig model gepresenteerd waarin deze aspecten van sociale steun in 
hun onderlinge samenhang beschouwd worden. Het begrip sociale steun zelf 
wordt daarbij gezien als een 'meta-construct' oftewel 'paraplubegrip' dat het 
gehele model omvat. De vier begrippen die samen het model vormen, te 
weten het sociaal netwerk, interacties, discrepanties en gepercipieerde 
ondersteuning, worden vervolgens nader uitgewerkt. 

2.1 Definities van sociale steun 

Om vast te stellen wat precies onder het begrip sociale steun verstaan moet 
worden, en uit welke elementen een adequate definitie dient te bestaan, 
nemen we een drietal invloedrijke definities als uitgangspunt. 
Cobb definieert sociale steun als: 

"( ... ) information leading the subject to believe that he is cared for and 
loved, is esteemed and valued, and belongs to a network of communication 
and mutual ob liga ti on" (Cobb, 1976; p.300). 

House gaat uit van de volgende definitie: 
"( ... ) an interpersonal transaction involving one or more of the foUowing: 
emotional concern (liking, love, empathy), instrumental aid (goods and 
services), information (about the environment), or appraisal (information 
relevant to self-evaluation)" (House, 1981; p.39). 

Thoits tenslotte, zich baserend op het werk van Kaplan, CasselI & Gore 
(1977), omschrijft sociale steun als volgt: 

"( .. . ) the degree to which a person's basic social needs are gratified 
through interaction with others. Basic social needs include affection, 
esteem or approval, belonging, identity, and security. These needs may be 
met by either the provision of socioemotional aid (e.g., affection, 
sympathy and understanding, acceptance, and esteem from significant 
others) or the provision of instrument al aid (e.g., advice, information, 
help with family or work responsibilities, financial aid)" (Thoits, 1982; 
p.147). 

Het feit dat deze drie omschrijvingen onderling uiteenlopen, ondersteunt 
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het vermoeden dat nog niet voldoende uitgekristalliseerd is wat sociale 
steun precies is. 
Bij House en Thoits vormen transacties / interacties de kern van de 
definitie, die verder bestaat uit een specificering van de kenmerken waar 
dergelijke transacties / interacties aan moeten voldoen. (Omdat wij in de 
literatuur over sociale steun geen wezenlijk verschil zien in het gebruik van 
de begrippen 'interacties' en 'transacties', spreken we in het vervolg slechts 
over interacties.) 
Dergelijke ondersteunende interacties vormen het eerste te onderscheiden 
aspect van sociale steun. 
Om van interacties te kunnen spreken moet er naast de 'ontvanger' van de 
steun ook sprake zijn van een of meer 'aanbieders'. We kunnen deze 
aanbieders beschouwen als de bron waaruit ondersteunende interacties 
kunnen voortkomen, en duiden hen aan als het sociaal netwerk. 
De definitie van Cobb is, in tegenstelling tot die van House, gebaseerd op 
een interpretatie door de betrokkene van gegevens uit zijn omgeving. Cobb 
gaat daarbij verder dan Thoits, in die zin dat hij zich niet expliciet 
beperkt tot (een interpretatie van) interacties. Als bron van informatie 
kunnen weliswaar interacties fungeren, maar door het gebruik van termen 
als 'accessibility' en 'available' laat Cobb ook ruimte aan factoren die in 
potentie tot interacties kunnen leiden. De aanwezigheid, of de 
beschikbaarheid van een sociaal netwerk, zonder dat er sprake hoeft te zijn 
van concrete interacties, zou in Cobb's definitie reeds voldoende zijn om 
van sociale steun te spreken. De persoonlijke inschatting van zowel factoren 
die potentieel ondersteunende interacties mogelijk maken, als van de 
plaatsgevonden interacties zelf, speelt in de definitie van Cobb een rol. We 
duiden de inschatting van dergelijke factoren aan als gepercipieerde steun. 

Met betrekking tot het begrip 'ondersteunende interacties' willen we nog 
twee aspecten onderscheiden. Thoits richt zich in haar definitie, evenals 
House, op interacties met anderen, maar gaat een stap verder dan House, 
omdat zij niet de interacties op zich als ondersteunend ziet, maar de mate 
waarin deze interacties tegemoet komen aan de behoeften van de 
betrokkene. Anders gezegd, bij haar staat de vraag centraal in hoeverre er 
sprake is van een 'discrepantie' tussen de behoefte van de betrokkene aan 
interacties en de hoeveelheid/intensiteit die feitelijk door het netwerk 
geboden wordt. 
Daarmee lijkt er een duidelijk onderscheid te zijn tussen .de standpunten 
van House en Thoits. De vraag is nog of Thoits niet hetzelfde aspect 
centraal stelt als Cobb. Op twee punten lijken hun definities echter uiteen 
te lopen. In de eerste plaats beperkt Thoits zich tot interacties, terwijl bij 
Cobb alleen al de wetenschap dat men beschikt over een netwerk dat kan 
bijspringen als dat nodig is, als ondersteuning opgevat kan worden. 
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Discrepanties tussen feitelijke en gewenste kenmerken van het netwerk (het 
missen van een partner, of van vrienden die in de buurt wonen) zijn in 
Cobb's definitie wel relevant, maar hoeven dat bij Thoits niet te zijn. 
Er is nog een tweede punt waarop de deftnities van Thoits en Cobb 
uiteenlopen. Ook bij Cobb zal een deel van de informatie opgebouwd worden 
op grond van interacties die hebben plaats gevonden. Daarbij kan, naast de 
hoeveelheid/intensiteit van deze interacties, ook de wijze waarop de 
interacties worden geboden, als bron van informatie gezien worden. Zo kan 
de betrokkene ook de inzet of de mogelijkheden van het sociaal netwerk 
laten meewegen, ongeacht of de geboden interacties nu wel of niet 
voldoende waren om de behoefte te dekken. 
Thoits echter ziet een evaluatie van plaatsgevonden interacties ten opzichte 
van de behoefte van de betrokkene als voorwaarde om van steun te 
spreken. De mate waarin plaatsgevonden interacties aan iemands 'sociale 
behoeften' voldoen, bepaalt in hoeverre er sprake is van sociale steun. 
Voldoen deze interacties niet volledig aan de behoeften, dan kunnen we 
stellen dat er in meer of mindere mate sprake is van een 'discrepantie'. 

Genoemde overwegingen zijn aanleiding om het begrip discrepanties in 
interacties als afzonderlijk aspect van sociale steun te beschouwen. 
Samengevat onderscheiden we daarmee vier aspecten, te weten: 
(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). 
Deze vier aspecten zijn opgenomen in schema 2.1, dat beschouwd kan 
worden als een basisschema. 

Definities van andere auteurs blijken in hoge mate te zijn opgebouwd rond 
een of meer van deze vier aspecten. Lin (1986) benadrukt dat het begrip 
'social support' uit twee componenten bestaat, namelijk een 'social' en een 
'support' component. De sociale component heeft betrekking op het sociaal 
netwerk. In de 'support' component zou volgens Lin het onderscheid tot 
uitdrukking moeten komen tussen instrumentele en expressieve activiteiten, 
alsmede tussen enerzijds gepercipieerde en anderzijds daadwerkelijke 
beschikbaarheid en gebruik van genoemde activiteiten. Hij deftnieert 
derhalve sociale steun als: 

"( ... ) the perceived or actual instrumental and/or expressive provlSlons 
supplied by the community, social networks, and conftding partners" (Lin, 
1986; p.18). 

Lin laat het onderscheid tussen daadwerkelijke en gepercipieerde 
ondersteuning parallel lopen met Caplan's onderscheid tussen objectieve en 
subjectieve dimensies van ondersteuning (Caplan, 1979). Lin licht vervolgens 
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Schema 2.1 Basisschema sociale steun 

Sociaal netwerk! 
netwerkleden 

--.-t~1 Interacties I 
1 

Discrepanties 

Perceptie 

het verschil toe tussen objectieve (daadwerkelijke) en subjectieve 
(gepercipieerde) steun: 

"The objective aspects of support are observable indications of support 
provisions, about which information can be gathered from others, 
independently of the individual receiving support. On the other hand, the 
individual's subjective understanding and evaluation of support refiect 
reality as the individual sees it. Actual and perceived support may be 
consistent with each other for some individuals and not for others" (Lin, 
1986; p.19). 

Deze toelichting doet echter vermoeden dat Lin het begrip gepercipieerde 
steun slechts betrekt op feitelijke interacties, en niet op bijvoorbeeld de 
potentiële ondersteuning die het netwerk kan bieden. 

Procidano en Heller onderscheiden kenmerken van het sociaal netwerk en 
gepercipieerde sociale steun, en omschrijven beide aspecten als volgt: 

"Social networks refer to the social connections provided by the 
environment and can be assessed in terms of structural and functional 
dimensions. For example size, density, multiplexity, etc., refer to 
structural network characteristics while network functions include the 
provision of information, comfort, emotional support, material aid, etc." 
(Procidano & Heller, 1983; p.2). 

Onder gepercipieerde sociale steun verstaan zij : 
"( ... ) the extent to which an individual believes that hislher needs for 
support, information, and feedback are fulfilled" (Procidano & Heller, 
1983; p.2) . 
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Hoewel ZlJ 10 feite van dezelfde aspecten uitgaan lopen de etiketten die 
Procidano en Heller aan deze aspecten toekennen niet parallel met de 
eerder gegeven omschrijvingen. Zo verstaan zij onder 'gepercipieerde sociale 
steun' hetzelfde als Thoits onder 'sociale steun' verstaat, namelijk de mate 
waarin zich discrepanties voordoen tussen interacties die plaatsvinden en 
interacties waar behoefte aan bestaat. De mate waarin interacties 
plaatsvinden vatten Procidano en Heller echter op als een kenmerk van het 
sociaal netwerk, en wel als een functie van dat netwerk. 
De opvatting dat ondersteunende interacties één van de functies van het 
sociaal netwerk vormen, treffen we meer aan bij auteurs die een definitie 
van het sociaal netwerk geven. Zo onderscheiden House, Umberson, en 
Landis drie typen aspecten van sociale relaties, die betrekking hebben op 
(1) de aanwezigheid of hoeveelheid sociale relaties (zoals type relatie en 
contactfrequentie), (2) de structuur van een of meer relaties (zoals 
reciprociteit binnen een relatie en netwerkdichtheid en -multiplexiteit), en 
(3) het functionele karakter van relaties, waarbij sociale steun gezien 
wordt als een van de belangrijkste inhoudsaspecten van relaties (House, 
Umberson, & Landis, 1988, p.302). 

Vanwege een verwarrend gebruik van de in schema 2.1 genoemde centrale 
begrippen, heeft een aantal auteurs getracht verheldering te brengen door 
een overzicht te geven van aspecten die met betrekking tot sociale steun in 
meer of mindere mate relevant worden geacht. Ook in deze overzichten 
hebben de begrippen uit schema 2.1 een belangrijke plaats. We bespreken 
kort de overzichten van House (1981), Turner (1983), Tardy (1985), en 
Veiel (1985). 
House omschrijft zijn opsomming als "the full range of potential forms of 
social support", en onderscheid daarbij de volgende vier aspecten: 

"(I) source of support, (2) content of supportive acts, (3) general versus 
problem focussed, and (4) objective versus subjective" (House, 1981; p.22). 

De eerste twee aspecten lijken voor zich te spreken: er is variatie in de 
bron van ondersteuning, doordat de samenstelling van sociale netwerken 
onderling verschilt, en er kunnen diverse typen ondersteuning worden 
onderscheiden. Over het derde aspect maakt House niet duidelijk in welke 
zin 'general' afwijkt van 'problem focussed'. 'General support' zou opgevat 
kunnen worden als alledaagse steun, maar kan ook duiden op steun bij 
problemen in het algemeen (in tegenstelling tot steun bij een specifiek 
probleem). Met betrekking tot het vierde aspect, objectieve versus 
subjectieve steun, licht House toe dat wanneer de ontvanger gevraagd wordt 
hoeveel steun zij/hij krijgt, er sprake is van subjectieve steun, terwijl met 
objectieve steun bedoeld wordt: de steun die door waarnemers gemeten 
wordt, of wanneer de ontvanger gevraagd wordt aan te geven hoeveel steun 
anderen denken dat zij/hij ontvangt. 
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Turner noemt zijn overzicht van aspecten een "mapping sentence definition 
of social support". Hij onderscheidt zeven aspecten: 

"(1) (assessment by) respondent or investigator, (2) objective or 
subjective, (3) intensity, frequency or durability, (4) type of support, (5) 
accessible or utilized, (6) type of network member, and (7) support in 
general or with respect to a focussed problem" (Turner, 1983; p.ll1). 

Tardy spreekt van aspecten van sociale steun en maakt onderscheid tussen: 
"(1) direction (received or provided), (2) disposition (available or enacted), 
(3) description or evaluation, (4) content, and (5) network" (Tardy, 1985; 
p.188). 

Veiel tenslotte, noemt drie "dimensions of assessment": 
"(1) support type (crisis support or everyday support, and psychological or 
instrumental support), (2) relational context (sources), and (3) assessment 
focus (objective or subjective and transactions or relationships)" (Veiel, 
1985; p.158). 

Onder objectieve ondersteuning verstaat hij zaken als contactfrequentie, 
aantal vrienden, of het plaatsvinden van specifieke transaçties. Onder 
subjectieve steun vallen oordelen over de kwaliteit van ontvangen of 
verwachte ondersteuning. 

We kunnen stellen dat deze vier overzichten weliswaar duidelijkheid hebben 
geschapen in die zin dat veel, en mogelijk zelfs alle, van belang zijnde 
aspecten rond sociale steun erin opgenomen zijn. Daarnaast is echter ook 
duidelijk dat er tussen de overzichten nog verschillen bestaan, enerzijds 
veroorzaakt doordat enkele aspecten niet door alle auteurs genoemd 
worden, anderzijds doordat bepaalde aspecten met een verschillende 
betekenis worden gebruikt. Vaux verwoordt deze problematiek als volgt: 

"The richness of an idea can be an obstacle to systematic scientific study. 
The multifaceted nature of social support precluded a simple conceptual 
definition. Consequently both the construct and its relationship to other 
constructs such as stress and disorder remained vague. As aresuit, 
measures proliferated without adequate focus, reliability, or validity ( ... )" 
(Vaux, 1988; p.24). 

2.2 Sociale steun als metaconstruct 

Uit de definities en overzichten van aspecten van sociale steun die in 
paragraaf 2.1 genoemd zijn, blijkt dat onder sociale steun enkele begrippen 
vallen die, hoewel onderling gerelateerd, gericht zijn op verschillende 
aspecten van (de beleving van) interpersoonlijke relaties. Omdat het niet 
mogelijk is een definitie van sociale steun te geven die al deze aspecten 
omvat, sluiten wij aan bij Vaux die concludeert dat het begrip sociale steun 
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beter opgevat kan worden als een "( ... ) metaconstruct: a higher-order 
theoretical construct comprised of several legitimate and distinguishable 
theoretical constructs" (Vaux, 1988; p.28). 
In schema 2.1 werden reeds de vier aspecten onderscheiden, waarin naar 
onze mening sociale steun uiteengelegd kan worden. Deze vier hebben een 
zekere gelijkenis met de begrippen die Vaux onderscheidt, namelijk 'support 
network resources', 'supportive behavior', en 'subjective appraisals of 
support'. Vaux stelt dat deze drie conceptuele elementen onderling 
gerelateerd zijn in een dynamisch proces van interacties tussen de 
betrokkene en zijn of haar sociale omgeving (Vaux, 1988; p.28). 
Onder 'support network resources' en 'supportive behavior' vallen 
respectievelijk de aspecten 'sociaal-netwerk/-netwerkleden' en 'interacties'. 
Hetgeen Vaux 'appraisals of support' noemt, hebben wij, op grond van de 
defmities van Thoits en Cobb, onderverdeeld in (1) de mate waarin 
plaatsgevonden interacties niet (geheel) aan iemands 'sociale behoeften' 
voldoen, (aangeduid als 'discrepanties') en (2) de mate waarin de betrokkene 
bepaalde omgevingsfactoren als ondersteunend percIpIeert. 
In de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.4 wordt elk van de vier aspecten 
waarin sociale steun op deze wijze uiteenvalt (vg!. het eerder gegeven 
schema 2.1), alsmede de relaties tussen deze aspecten, verder uitgewerkt. 

2.2.1 Het sociaal netwerk 

Het begrip 'sociaal netwerk' is zelf onderwerp van veel theoretisch en 
empirisch instrumenteel onderzoek. Evenals bij sociale steun, wordt de 
conceptualisering en operationalisering van het begrip sociaal netwerk 
gekenmerkt door onduidelijkheden, hetgeen onder meer blijkt uit het feit 
dat vaak uiteenlopende, maar toch onderling sterk gerelateerde begrippen 
gebruikt worden, zoals sociaal netwerk, persoonlijk netwerk, egocentrisch of 
egogecentreerd netwerk, intiem netwerk, ondersteunend netwerk, primair 
netwerk, primaire relaties, en sociale relaties (zie o.a. Van Tilburg, 1985, 
1988; Knipscheer, 1980; Hall & Wellman, 1985; Klein Beernink, 1983). 
Eerder is reeds aangegeven dat met het begrip sociaal netwerk zowel 
gedoeld wordt op de aanwezigheid als op de inhoud van relaties (House, 
Umberson & Landis; 1988). 
Om inzicht te krijgen in de rol die het sociaal netwerk kan spelen in een 
proces van ondersteuning, dient vast te staan wat er verstaan moet worden 
onder 'sociale relaties' en welke structuurkenmerken een sociaal netwerk 
bezit. 
De definitie van een sociale relatie bepaalt wie er wel en wie niet tot het 
sociaal netwerk gerekend worden. Wij nemen als uitgangspunt de drie door 
Fischer genoemde benaderingen om een relatie te definiëren: 
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"Affective: A relation is an orientation -love, hate, respect, or such- of 
two actors toward one another, a feeling about one another and/or about 
the pair as an entity. 
Normative: A relation is aspecific, culturally defmed set of expectations, 
obligations, and rights between incumbents of two social positions -in 
other words, a "role relation" (for example, fatherlson; teacher/student; 
neighbor/neighbor). 
Interdependence or exchange: A relation is an interdependence between 
two actors, such that the actions of one affect the outcomes (rewards, 
punishments) of the other. The rel at ion can be indirect, but of most 
interest are direct relations, or exchanges, so th at a relation is an 
exchange or set of exchanges between two actors" (Fischer, 1982; p.287) . 

Met het toevoegen van het adjectief 'sociaal' aan 'relaties' (en overigens 
ook aan 'steun'), sluiten wij relaties met professionele hulpverleners uit. 
Veiel (1985, p.159) maakt dit onderscheid eveneens. Dat deze opvatting niet 
door iedereen wordt gedeeld blijkt uit het feit dat Tardy (1985), Turner 
(1983), en House (1981) in hun overzichten van relevante aspecten, 
professionele hulpverleners noemen als bron van sociale steun. 

De vraag vanuit welke benadering wij een sociale relatie definiëren, laat 
zich beantwoorden door stil te staan bij de betekenis van elk van de drie 
benaderingen voor de overige aspecten van het ondersteuningsproces 1. 

In dit proces vormen ondersteunende interacties een belangrijke schakel 
tussen het sociaal netwerk en de betrokkene. Om te kunnen spreken van 
interacties moet er sprake zijn van een of andere vorm van contact. De 
exchange-benadering biedt de mogelijkheid om degenen met wie de 
betrokkene dergelijke interacties onderhoudt, op te vatten als het sociaal 
netwerk. 
De mate waarin er sprake is van discrepanties tussen gewenste en verkregen 
interacties, wordt niet alleen bepaald door degenen met wie de betrokkene 
interacties aangaat, maar ook door personen met wie geen interacties 
hebben plaatsgevonden, terwijl de betrokkene dit wel verwachtte. In de 
normatieve benadering staat juist centraal in welke mate er sprake is van 
cultureel bepaalde verwachtingen en verplichtingen. Met andere woorden, 
deze normatieve benadering stelt ons in staat die personen tot het sociaal 
netwerk te rekenen, met wie de betrokkene geen interacties onderhoudt, 
maar die, juist op grond van hun rolrelatie, een evaluàtie van de al dan 
niet verkregen ondersteunende interacties kunnen beïnvloeden. 
Tenslotte rekenen we die relaties tot het sociaal netwerk die invloed 
hebben op de mate waarin de betrokkene bepaalde omgevingsfactoren als 
ondersteunend 'percipieert'. Juist de affectieve benadering lijkt zich op dit 
type relaties te richten. 
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Het lijkt verdedigbaar te stellen dat relaties die zich kenmerken door een 
affectief aspect ook deel zullen uitmaken van de relaties waar interacties 
mee plaatsvinden, of van relaties met een normatieve lading. In dat geval 
zou in een definitie van het sociaal netwerk volstaan kunnen worden met de 
beide laatstgenoemde relatiekenmerken, en heeft de affectieve benadering de 
functie om een specifiek deel van het sociaal netwerk te beschrijven. 
Daarmee komen wij tot de volgende definitie van het sociaal netwerk: 

Die personen waarmee de betrokkene een bepaalde vorm van contact 
onderhoudt of personen waarbij een relatie met de betrokkene gebaseerd 
is op cultureel bepaalde verwachtingen, verplichtingen, en rechten. 

Naast de professionele hulpverleners, die al eerder uitgesloten werden, 
vallen ook personen die geen directe relatie met de betrokkene hebben, 
buiten deze definitie, en daarmee buiten het sociaal netwerk. We doen dit 
overigens zonder de mogelijke relevantie te ontkennen die 'relaties van 
relaties' kunnen hebben op de wijze waarop de betrokkene gesteund wordt 
of zich gesteund weet (vgl. Granovetter, 1973). Een netwerk waarin slechts 
sprake is ' van directe relaties met de betrokkene wordt doorgaans nader 
aangeduid als 'ego-gecentreerd' of 'persoonlijk netwerk'. 

Uit onderzoek naar dit persoonlijk sociaal netwerk is gebleken dat het zou 
bestaan uit 1000 - 1500 netwerkleden (Wellman, 1981; Boissevain, 1974; Pool 
& Kochen, 1978). Naast het feit dat netwerken van deze omvang om 
praktische redenen veel te groot zijn, is het de vraag of het reëel is te 
veronderstellen dat zoveel netwerkleden een significante bijdrage leveren 
aan de mate van ondersteuning. Wij maken voor een verdere inhoudelijke 
inperking gebruik van het door Van Tilburg gehanteerde criterium. Hij 
beperkt zich tot de "voor ondersteuning meest relevante netwerkleden" (Van 
Tilburg, 1985; p.49). We verstaan hieronder de netwerkleden die een 
substantiële bijdrage aan de geboden ondersteuning leveren, hetzij in de 
vorm van interacties, hetzij doordat zij de perceptie van de betrokkene 
beïnvloeden. Daarnaast worden ook de netwerkleden bedoeld die van belang 
zijn voor potentiële ondersteuning. Dat we zo tot een duidelijke reductie 
van netwerkleden kunnen komen, indiceert Wellman (1981), die aangeeft dat 
netwerken doorgaans 20 - ~50 'significante' relaties bevatten. 
We omschrijven het aldus verkregen netwerk als het primair persoonlijk 
sociaal netwerk, maar zullen voor het gemak dit netwerk verder aanduiden 
met de term 'sociaal netwerk'. De relevantie van een genuanceerde definitie 
van dit deel van het totale sociaal netwerk wordt onderstreept door Vaux: 

"( ... ) many early studies shared a common problem, the failure to 
distinguish the support network from the larger social network and to 
identify specifically that network of individu als who provide support" 
(Vaux, 1988; p.13). 
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Omdat Vaux het hier heeft over mensen die steun bieden, lijkt het alsof hij 
afstevent op een enge definitie van het 'support network', door potentiële 
aanbieders van ondersteuning uit te sluiten. Hij is echter wel gevoelig voor 
argumenten van Weil man (1981) die stelt dat "( ... ) we cannot freeze ties in 
aspic as supportive or non-supportive ( ... )". Vaux stelt dan ook dat: 
"Focussed support measures should be designed carefully to avoid excluding 
potential supporters ( ... )" (p.13). 

Met de vaststelling wie er tot het sociaal netwerk gerekend worden, sluiten 
we de bespreking af van het eerste aspect van sociale steun. De vraag 
welke kenmerken van dat sociaal netwerk zouden (kunnen) samenhangen met 
de andere aspecten van sociale steun, komt in hoofdstuk 4 aan de orde, bij 
de uitwerking van de derde onderzoeksvraag. 

2.2.2 Ondersteunende interacties 

Contacten tussen netwerk1eden en de betrokkene vinden plaats in de vorm 
van interacties. Interacties zijn niet per definitie wel of niet ondersteunend. 
Het ondersteunende gehalte is afhankelijk van de context waarin de 
interactie plaatsvindt. Zo kan, afhankelijk van de context, het leggen van 
een arm op iemands schouder als ondersteunend of bedreigend ervaren 
worden. Ook is de mate waarin we bij een interactie van ondersteuning 
kunnen spreken afhankelijk van het oordeel van de waarnemer. Doorgaans 
worden er drie 'waarnemings-posities' onderscheiden, (1) die van de 
'aanbieder' van de interactie, (2) van de 'ontvanger', en (3) van een derde 
(zie o.a. House, 1981; Turner, 1983; Tardy, 1985; Veiel, 1985). Omdat een 
vergelijking van de plaatsgevonden interacties met de behoefte (in het 
proces 'discrepanties' genoemd), alsmede de mate waarin men zich gesteund 
weet (in het proces als 'perceptie' aangeduid), door de betrokkene bepaald 
worden, richten wij ons op die interacties, die door deze betrokkene (de 
'ontvanger') als ondersteunend ervaren worden. 
Daarmee komen we bij de vraag welke interacties een ondersteunend gehalte 
bezitten. We keren terug naar de drie defmities van sociale steun waar dit 
hoofdstuk mee begon, namelijk die van Cobb (1976), House (1981), en Thoits 
(1982). House' defmitie beschrijft in globale termen welke kenmerken 
interacties dienen te bezitten om ze als ondersteunend te beschouwen. Cobb 
gaat nog iets verder door impliciet alle interacties als 'ondersteunend te 
beschouwen, zolang zij de perceptie van de betrokkene beïnvloeden. Thoits 
tenslotte stelt de behoefte van de betrokkene centraal en laat daardoor het 
ondersteunend gehalte van interacties afhangen van de mate waarin deze 
interacties sociale basis-behoeften vervullen. Alle drie, en vooral Cobb en 
Thoits, richten zich echter op de functies van de interacties, en niet op de 
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inhoud ervan. Vaux wijst op dit onderscheid: 
"Supportive activities are what people do and include an astonishing array 
of, of ten very subtie, social behavior, such as listening, expressing 
concern, showing affection, sharing a task, caretaking, loaning money, 
giving advice, making suggestions, and socializing. The functions of social 
support concern less the specitic activities and more the consequences of 
(or purpose served by) those activities and the ongoing relationsbips in 
which they occur. Examples include love, belonging, intimacy, and 
integration. Evidence of a support function can be obtained only by an 
examination of subjective appraisals -the person's cognitive-affective 
condition- of his or her sense of being loved, or belonging, or of feeling 
attached, for example" (Vaux, 1988; p.18). 

Wij maken een onderscheid tussen twee typen interacties. In de eerste 
plaats interacties die expliciet gericht zijn op het voldoen aan een behoefte 
van de betrokkene. Juist vanwege de vooropgezette bedoeling kunnen we 
spreken van interacties met een specifiek ondersteunende functie. Daarnaast 
zijn er interacties die van invloed zijn op de perceptie van de betrokkene, 
en waarbij we, gelet op de afwezigheid van een expliciete doelstelling, beter 
niet kunnen spreken van ondersteuning als 'functie', maar van een 'gevolg' 
van de interactie. 
Het onderscheid tussen ondersteuning in probleemsituaties en alledaagse 
ondersteuning, dat door sommigen als een van de aspecten van 
ondersteuning genoemd wordt (o.a. Veie I, 1985; House, 1981; Turner, 1983), 
lijkt voor een groot deel parallel te lopen met de zojuist gemaakte 
onderverdeling in interacties waarbij de vervulling van een concrete 
behoefte, respectievelijk de gevolgen voor de perceptie centraal staan. 

Omdat het ondersteunend gehalte van interacties bepaald wordt door de 
mate waarin zij aan een concrete behoefte voldoen, dan wel van invloed 
zijn op iemands perceptie, is een typologie van interacties op grond van 
inhoudelijke kenmerken moeilijk te geven. Om deze reden trachten we aan 
te sluiten bij door anderen gebruikte typologieën, die al dan niet expliciet 
betrekking hebben op interacties. Schema 2.2 geeft een overzicht van enkele 
typologieën. 

Bij de selectie van typen interacties hebben wij ons laten leiden door de 
overweging dat in ieder geval voorkomen moet worden dat een type 
interacties ten onrechte niet meegenomen wordt. Pas in tweede instantie zal 
uit empirisch materiaal blijken of elk onderscheid even relevant is. Om deze 
reden worden zoveel mogelijk typen onderscheiden, voor zover verondersteld 
mag worden dat ze niet geheel met andere typen overlappen. Als 
uitgangspunt gold dat zowel interacties in alledaagse situaties als in 
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Schema 2.2 Typen ondersteuning lD de literatuur 

House (1981) Emotional 
Instrumental 
Information 
Appraisal 

Thoits (1982) Socioemotional 

Instrumental 

Veiel (1985) Psychological 
Instrumental 

Wills (1985) Esteem 

Informational 
Instrumental 
Social companionship 
Motivational 

(liking, love, empathy) 
(goods, services) 
( environment) 
(self-evaluation) 

(affection, sympathy, understanding, 
acceptance, esteem) 

(advice, information, help with 
responsibilities, tinancial) 

(emotional, cognitive) 
(practical, informational) 

(emotional, ventilation, confidant 
relationship) 

(aid, tangible, material) 

probleemsituaties in de te onderscheiden typen ondergebracht zouden kunnen 
worden. 
Dit heeft geresulteerd in de zeven typen interacties in schema 2.3. 

Naast deze zeven typen positieve interacties onderscheiden we ook nog 
negatieve interacties, dat wil zeggen interacties die, al dan niet als 
zodanig bedoeld, als onplezierig worden ervaren. Aan interacties kan op 
drie manieren een negatief karakter toegekend worden. In de eerste plaats 
is het mogelijk dat interacties die als ondersteuning bedoeld zijn, niet als 
zodanig ervaren worden (o.a. Van Tilburg, 1985). Een andere mogelijkheid is 
dat bepaalde interacties die negatief overkomen ook als zodanig bedoeld zijn 
(ruzie maken, negatieve kritiek, met opzet kwetsen). Tenslotte kunnen 
interacties vanuit een ruil-theoretisch perspectief als negatief ervaren 
worden omdat de ontvanger zich verplicht voelt de steun . te compenseren 
(Homans, 1974). Van deze drie typen negatieve ondersteuning wordt het 
tweede, negatieve interacties, doorgaans van groot belang geacht in het 
verklaren van welbevinden (Shinn, Lehmann, & Wong, 1984; Rook, 1985; 
eoyne & DeLongis, 1986; Bruhn & Philips, 1984). 
De door ons onderscheiden dimensie van negatieve interacties bestaat uit 
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Schema 2.3 Typen ondersteunende interacties 

(1) Interacties die als gevolg hebben dat de perceptie omtrent 
ondersteuning versterkt wordt 

(2) Evaluatieve interacties, gericht op het bieden van hulp bij het beoor
delen van de situatie van de betrokkene 

(3) Motivationele interacties, gericht op het versterken van de wil om 
problemen het hoofd te bieden dan wel aan te pakken 

(4) Informatieve interacties, gericht op het bieden van hulp bij het 
beoordelen van het eigen functioneren 

(5) Informatieve steun, 'task-related', dat wil zeggen hulp bij het 
verkrijgen van informatie 

(6) Instrumentele/praktische steun, dat wil zeggen hulp in de vorm van 
geld, goederen of diensten 

(7) 'Social companionship', het 'samen met anderen dingen doen' 

interacties die in ieder geval als negatief ervaren worden, en 
waarschijnlijk ook als zodanig zijn bedoeld 2 

2.2.3 Discrepanties 

In paragraaf 2.2 is aangegeven dat niet alleen van belang is in welke mate 
ondersteunende interacties plaatsvinden, maar ook in hoeverre de interacties 
die plaatsvinden voldoen aan de behoefte die de betrokkene aan dergelijke 
interacties heeft. De definitie van sociale steun die Thoits (1982) hanteert 
is zelfs op deze discrepanties gebaseerd. Niet duidelijk is of discrepanties 
slechts relevant zijn wanneer er sprake is van minder interacties dan waar 
behoefte aan bestaat. Ook teveel interacties kunnen irritatie opwekken, 
bijvoorbeeld omdat men zich betutteld voelt, en zo een oordeel over de 
ondersteuning van het netwerk beïnvloeden. 
Van de onderscheiden typen interacties achten wij het niet zinvol te 
spreken van discrepanties in negatieve interacties. We kunnen er van 
uitgaan dat aan negatieve interacties in principe geen behoefte bestaat, 
zodat negatieve interacties per definitie tot een discrepantie leiden. Bij de 
overige zeven typen interacties is het wel denkbaar dat er sprake is van 
discrepanties. 
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2.2.4 Gepercipieerde ondersteuning 

Bij het voorgaande aspect, 'discrepanties in interacties', is de mate waarin 
de behoefte aan ondersteuning door de geboden interacties gedekt wordt, 
aan de orde gesteld. Het is evenwel mogelijk dat de ondersteuning, hoewel 
uiteindelijk voldoende, toch is tegengevallen, omdat de verwachtingen hoger 
gespannen waren. Ook is het mogelijk dat de betrokkene eerst bij een of 
meer netwerkleden tevergeefs heeft aangeklopt. Daarnaast kunnen niet 
nagekomen afspraken, ook al leiden ze niet direct tot discrepanties ten 
opzichte van de behoefte, toch de perceptie van de betrokkene beïnvloeden. 
Ten slotte is het mogelijk dat de mate waarin ondersteunende interacties 
geboden worden, een zelfstandige invloed heeft op de perceptie, ook al zou 
er sprake zijn van een tekort aan ondersteuning. Dat de betrokkene zich in 
zo'n situatie gesteund kan voelen, kan gebaseerd zijn op de wetenschap dat 
het netwerk zich in ieder geval optimaal inzet. 
Al deze factoren dragen bij in de mate waarin de betrokkene zich op een 
bepaald moment gesteund voelt. Tegelijk vormt de perceptie de basis op 
grond waarvan, al dan niet expliciet, verwachtingen gevormd worden ten 
aanzien van de ondersteuning in de (nabije) toekomst. 

Bovengenoemde aspecten komen aan de orde in het begrip 'gepercipieerde 
ondersteuning' dat in paragraaf 2.1 werd gerelateerd aan de definitie van 
sociale steun van Cobb: 

"( ... ) information leading the subject to believe that (1) he is cared for 
and loved, (2) is esteemed and valued, and (3) belongs to a network of 
communication and mutual obligation" (Cobb, 1976; p.300). 

Centraal staat de mate waarin de betrokkene zich gesteund weet/voelt. De 
informatie, op grond waarvan zij/hij deze gevoelens ervaart, kan bestaan uit 
elk van de in het proces voorafgaande aspecten. Daarbij speelt in de eerste 
plaats de beoordeling een rol die iemand maakt over de ontvangen steun ten 
opzichte van de verwachte, respectievelijk benodigde steun (vg!. de 
defmities van Van Tilburg (1985), respectievelijk Thoits (1982)). 

De typen gepercipieerde ondersteuning die wij onderscheiden zijn gebaseerd 
op de defmitie van Cobb (1976). Het eerste door Co bb genoemde type, is 
daarbij in drie delen gesplitst: de perceptie dat men (la) genegenheid 
toont, (lb) geborgenheid en een klankbord biedt, en (Ic) je nodig heeft. In 
deze onderverdeling komen de uiteenlopende omstandigheden tot uitdrukking 
waarin de perceptie 'dat men om je geeft' zich ontwikkelt. Schema 2.4 geeft 
een overzicht van de onderscheiden typen gepercipieerde ondersteuning. 
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Schema 2.4 Typen gepercipieerde ondersteuning 

(1) De perceptie dat men om je geeft 
(la) dat men genegenheid toont 
(lb) dat men geborgenheid en een klankbord biedt 
(Ic) dat men je nodig heeft 

(2) De perceptie dat je gewaardeerd wordt 
(3) De perceptie dat je ergens bij hoort 
(4) De perceptie dat je op anderen kunt rekenen 

2.3 Sociale steun als proces 

In deze laatste paragraaf komen twee zaken aan de orde. In de eerste 
plaats gaan we in op factoren die buiten de betrokken persoon om van 
invloed kunnen zijn op aspecten van sociale steun. Daarnaast geven we aan 
waarom sociale steun opgevat kan worden als een terugkoppelingsproces. 

Van de vier aspecten in schema 2.1, zoals uitgewerkt in de vorige 
paragrafen, kunnen de twee eerstgenoemde, de samenstelling en structuur 
van het sociaal netwerk, alsmede de omvang en aard van de ondersteunende 
interacties, worden opgevat als aspecten waarop niet alleen de betrokkene, 
maar ook de leden van het netwerk direct invloed kunnen uitoefenen. Zo 
kan de samenstelling van het netwerk veranderen op grond van verhuizing 
van de betrokkene of van netwerkleden, door overlijden, door geboorte of 
huwelijk van bloedverwanten. Maar ook door ingrijpen van de betrokkene 
zelf. De relatie met een vriend kan op grond van teleurstellingen, zijn 
affectieve waarde verliezen. Omdat de betrokkene (in ieder geval 
gedeeltelijk) bepaalt met wie er wel/geen interacties onderhouden worden, 
kan door een vermindering van de contactfrequentie zo'n voormalige vriend 
vervolgens ook uit het 'exchange-netwerk' verdwijnen. 
De mate van ondersteunende interacties is eveneens afhankelijk van zowel 
(de perceptie van) de betrokkene, als van factoren die niet onder het begrip 
sociale steun vallen. Tot de laatstgenoemde categorie factoren, die we 
aanduiden als 'exogene factoren', kan het plaatsvinden van bepaalde 
gebeurtenissen of moeilijkheden gerekend worden, waardoor de behoefte aan 
interacties toeneemt. Anderzijds biedt juist de eerder genoemde keuze
vrijheid in het doen toe- of afnemen van de contactfrequentie, de 
betrokkene de gelegenheid om de mate te beïnvloeden waarin zich onder
steunende interacties voordoen. 
Omdat de invloed van de betrokkene op (kenmerken van) het netwerk en op 
interacties, gebaseerd is op haarJzijn perceptie, krijgt het ondersteunings-
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proces het karakter van een terugkoppelingsproces. Ook Yaux wijst op dit 
verschijnsel: "( ... ) appraisals may lead in turn to efforts to renew network 
resources." (Yaux, 1988; p.30). 
Schema 2.5 is ten opzichte van schema 2.1 uitgebreid door zowel het 
terugkoppelingsproces als de exogene factoren expliciet er in op te nemen. 
Schema 2.5 dient als conceptueel model dat in de onderhavige studie wordt 
gehanteerd en van waaruit de operationalisering van de concepten wordt 
opgebouwd. 

Schema 2.5 Sociale steun als proces 

Exogene 

Behoefte 
aan 
Ondersteuning 

Sociaal netwerk: 

Omvang / 
Structuurkenmerken 
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3 OPERATIONALISERING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop de in hoofdstuk 2 
onderscheiden begrippen zijn geoperationaliseerd. In paragraaf 3.1 staat het 
sociaal netwerk centraal. In paragraaf 3.2 gaan we in op de vraag of de 
overige drie aspecten van sociale steun, te weten interacties, discrepanties 
en gepercipieerde ondersteuning, globaal, dat wil zeggen voor het netwerk 
als geheel, of per afzonderlijk netwerklid gemeten moeten worden. De wijze 
waarop ondersteunende interacties gemeten worden, wordt vervolgens 
besproken in paragraaf 3.3. We maken daarbij onderscheid tussen de mate 
waarin zich ondersteunende interacties voordoen (3.3.1) en discrepanties in 
ondersteunende interacties (3.3.2). Gepercipieerde ondersteuning, het laatste 
aspect in het proces, komt in paragraaf 3.4 aan de orde. 

3.1 Het sociaal netwerk 

We gebruiken drie instrumenten om (delen van) het netwerk af te bakenen. 
In paragraaf 3.1.1 worden deze besproken. In paragraaf 3.1.2 volgt een 
opsomming van de netwerkkenmerken die gemeten worden. 

3.1.1 Afbakening van het sociaal netwerk 

In hoofdstuk twee zijn drie benaderingen genoemd om het sociaal netwerk 
af te bakenen, te weten (1) de 'exchange-benadering', waarbij gevraagd 
wordt netwerkleden te noemen met wie de respondent een of andere 
uitwisselingsrelatie onderhoudt 3, (2) de 'affectieve benadering' waarbij 
gevraagd wordt naar netwerkleden waar de respondent zich (nauw) 
verbonden mee voelt, die voor haar/hem belangrijk zijn, en tenslotte (3) de 
'rolrelatie-benadering', waarbij gevraagd wordt netwerkleden te noemen die 
in een bepaalde rolrelatie tot de respondent staan (partner, kinderen, 
vrienden, buren etcetera). Aangegeven is dat elk van deze benaderingen 
leidt tot atbakening van een deel van het sociaal netwerk, en dat elk van 
deze deelnetwerken verondersteld wordt samen te hangen met andere 
aspecten van het ondersteuningsproces (interacties, discrepanties en 
perceptie) . 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat we ons richten op de identificering van 'voor 
ondersteuning meest relevante netwerkleden'. Daartoe maken we in eerste 
instantie gebruik van een instrument dat op de exchange methode is 
gebaseerd. 
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3.1.1.1 Exchange methode 

Met de exchange-benadering is veel onderzoek gedaan door Fischer (Fischer, 
1982; McCallister & Fischer, 1978). Bij de keuze van het type 
'uitwisselingen' waarnaar gevraagd zou w0rden, hebben we ons gebaseerd op 
de lijst zoals die door McCallister en Fischer (1978) is gebruikt. Deze 
methode levert volgens hen het centrale deel van het netwerk op, het deel 
dat het meeste de houding, het gedrag en het welbevinden van de 
betrokkene bepaalt. Zij onderscheiden hiervan netwerken die vooral 
gebaseerd zijn op vluchtige contacten, dan wel bestaan uit mensen waar de 
betrokkene vaak aan denkt. Deze laatste twee netwerken zouden vooral 
bestaan uit buren respectievelijk familie. Als nadelen van de exchange
benadering noemt Fischer: de keuze van een tijdskader waarin een 
interactie moet hebben plaatsgevonden, en het missen van: (1) netwerkleden 
waar alleen een zeer speciale uitwisselingsrelatie mee bestaat (tenzij daar 
expliciet naar gevraagd wordt), (2) netwerkleden waar negatieve interacties 
mee uitgewisseld worden, (3) relaties waarbij het netwerklid niet als 
aanbieder, maar uitsluitend als ontvanger van de interactie optreedt, en (4) 
'weak ties', met netwerkIeden die in zeldzame gevallen helpen, zoals bij het 
vinden van een baan (Fischer, 1982; p.289). Veel van deze bezwaren zijn te 
ondervangen door specifiek daarop gerichte exchangevragen toe te voegen. 
Fischer heeft dit gedaan maar c.oncludeert dat de kosten de baten 
overschrijden. Er worden relatief weinig namen op de extra vragen 
genoemd, terwijl de meeste van hen ook al bij andere vragen genoemd 
worden. Schema 3.1 geeft de door McCallister en Fischer gebruikte lijst van 
tien vragen. 
De lijst van McCaIIister en Fischer is als uitgangspunt genomen. We 
bespreken nu kort de grotere wijzigingen die aangebracht zijn. Uit de lijst 
hebben we twee vragen weggelaten, die niet op exchanges betrekking 
hebben, en volgens ons ten onrechte zijn opgenomen in een lijst die het 
predikaat 'exchange-methode' draagt. Het betreft vragen naar wie de beste 
vriend(in) is (6), en wie de leden van het huishouden zijn (10). Een ander 
punt waarop de lijst van McCaIlister en Fischer niet consequent is, is dat 
meestal gevraagd wordt naar netwerkleden met wie de respondent een 
bepaalde uitwisselingsrelatie onderhoudt, maar dat soms ook gevraagd wordt 
naar netwerkleden met wie de respondent een bepaalde uitwisselingsrelatie 
zou onderhouden (in tijden van problemen) (vragen 1 en 9). Deze 
verstrengeling van vragen naar het actief en potentieel ~ociaal netwerk leek 
ons in strijd met het doel van de methode. Wij vragen naar netwerkleden 
met wie de betrokkene nu of in het (doorgaans recente) verleden een 
bepaalde uitwisselingsrelatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden. 
De vragen zijn aangevuld met vragen naar enkele andere typen 
uitwisselingsrelaties, tot een totaal van elf, om een zo breed mogelijk scala 
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Schema 3,1 Exchangevragenlijst van McCallister & Fischer (1978) 

"(, .. ) asking respondents to name the people: 
1) who would care for their home if they went out of town-water plants, 

pick up mail, etc.; 
2) (if respondent worked) whom they talked with about decisions at work; 
3) who had helped with household tasks in the past three months; 
4) with whom they had recently engaged in social activities (such as 

having over for dinner, or going to a movie); 
5) with whom they discussed common spare-time interests; 
6) (if respondents were unmarried) who were their fiancées or "best 

friends" they were dating; 
7) with whom they discussed personal worries 
8) whose advise they considered in making important decisions; 
9) from whom they would or could borrow a large sum of money; 

10) who over frl'teen years old lived in same household (obtained from the 
enumeration of the household)" 

aan situaties te krijgen. Bij negen van deze elf vragen bleek het mogelijk 
de richting van de uitwisselingsrelatie te bepalen. Deze vragen zijn 'in beide 
richtingen gesteld', zodat bijvoorbeeld niet alleen gevraagd is met wie de 
respondent haar/zijn persoonlijke problemen bespreekt, maar ook welke 
netwerkleden hun persoonlijke problemen met de respondent bespreken. Deze 
omkering van vragen heeft twee redenen. In de eerste plaats hebben 
bepaalde typen steun, bijvoorbeeld het gevoel hebben 'ergens bij te horen', 
niet zozeer betrekking op een concrete behoefte van de respondent, zoals 
waarderingssteun en enkele vormen van gepercipieerde ondersteuning, Zulke 
vormen van ondersteuning kunnen beïnvloed worden door de mogelijkheden 
die de respondent heeft om bij het netwerk aan te kloppen, maar evenzeer 
door de mate waarin netwerkleden een beroep doen op de respondent. 
Daarnaast biedt het vragen naar bepaalde uitwisselingsrelaties in beide 
richtingen de mogelijkheid binnen relaties de mate van reciprociteit ofwel 
wederkerigheid in een relatie te bepalen 4. 

Tenslotte is aan de zo ontstane serie van twintig exchange vragen nog een 
extra vraag toegevoegd: "Zijn er nog andere, niet genoemde, personen 
belangrijk voor u?" De reden hiervoor is dat het aantal netwerkleden 
waarvan we naar relatiekenmerken, en naar ondersteunende interacties en 
gepercipieerde ondersteuning konden vragen, om praktische redenen beperkt 
is, De selectie die we daarom dienden te maken is, zoals later uitgebreid 
zal worden uiteengezet, gebaseerd op het actieve en het rolrelatie netwerk. 
Met het opnemen van één affectieve vraag, waarbij de genoemde 
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netwerkleden eveneens geselecteerd zouden worden, konden we het risico 
verkleinen belangrijke netwerkleden ten onrechte niet te selecteren. 
Het afbakeningsinstrument, zoals dat aan de respondenten is voorgelegd, is 
opgenomen in bijlage 1. 

Omdat sommige respondenten bij het ene type exchangevraag meer 
netwerkleden zullen noemen en andere respondenten meer bij een ander 
type exchangevraag, is van te voren moeilijk aan te geven hoeveel namen 
per vraag geregistreerd dienen te worden. Doorgaans wordt er een limiet 
gekozen die vrij ruim is om het risico belangrijke netwerkleden te missen 
zo gering mogelijk te houden. Daar staat echter tegenover dat daarmee de 
kans op het identificeren van minder belangrijke netwerkleden toeneemt. 
Wij hebben gekozen voor een maximum van tien te registreren namen per 
vraag. Dit betekent dat in totaal 210 verschillende netwerkleden 
geïdentificeerd zouden kunnen worden, in het theoretische geval dat iemand 
per vraag ook tien namen noemt, die bovendien per vraag verschillend zijn. 
Het aantal netwerkleden waarvan we nog enkele sociaal-demografische 
gegevens, gegevens over de relatie met de respondent en ondersteunings
gegevens wilden verzamelen, diende echter beperkt te blijven, met name 
vanwege de belasting voor de respondent. Besloten is uit de namen die bij 
de exchangevragen genoemd zijn er twintig te selecteren. We wilden daarbij 
het liefst de twintig belangrijkste netwerkleden selecteren, zonder de 
respondent, na het beantwoorden van de exchangevragen, nog eens te 
vragen deze mensen te selecteren (afgezien van de vraag of de respondent 
daartoe in staat zou zijn). Om toch tot een selectie te komen hebben we 
gebruik gemaakt van een verondersteld verschil tussen typen exchange
vragen. We gaan er daarbij van uit dat bepaalde typen uitwisselingen 
belangrijker zijn dan andere, en dat daarom netwerkleden die bij 
belangrijke exchangevragen genoemd worden gemiddeld ook iets belang
rijker zullen zijn. Anderzijds kan het ook uitmaken of een netwerklid bij 
een (belangrijke) exchangevraag genoemd wordt naast negen andere 
netwerkleden, of dat zij/hij als enige genoemd wordt bij een minder 
belangrijke exchangevraag. 
Om zowel het verschil in type exchangevraag, als het verschil in het 
moment waarop een netwerklid genoemd wordt (als eerste of als tiende) mee 
te laten wegen in het vaststellen van een ordening van de 210 posities 
waarop een netwerklid genoemd kan worden, is aan zeven beoordelaars 
gevraagd in welke volgorde zij de drie namen die per vraag het eerste 
genoemd zouden worden, zouden plaatsen. De zeven beoordelaars bestonden 
vooral uit collega's met een sociaal wetenschappelijke opleiding. Van de 
rangordeningen van deze zeven beoordelaars is vervolgens het gemiddelde 
genomen en dat leverde, na extrapolatie voor de posities 4 tlm 10 per 
vraag, een rangordening op van alle 210 posities 5. Door nu na het stellen 
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van de 21 vragen, de rangnummers af te lopen van 1 naar 210 totdat men 
twintig verschillende netwerkleden tegenkomt, kan de interview(st)er de 
bedoelde selectie maken (zie bijlage 1). 

3.1.1.2 Rolrelatie methode 

Naast de selectie van netwerkleden die met behulp van het zojuist 
besproken 'exchange-instrument' tot stand komt, kan er sprake zijn van 
netwerkleden die geen uitwisselingsrelatie met de betrokkene onderhouden, 
maar wel een potentiële bron van ondersteuning vormen. De reden om te 
veronderstellen dat ze een potentiële bron van ondersteuning vormen, is 
gelegen in het type rol-relatie dat ze met de betrokkene hebben en de 
daaraan verbonden normen. Aan de andere kant kan een slechte relatie met 
bepaalde typen netwerkleden in negatieve zin bijdragen aan ondersteuning. 
Veel voorkomende rolrelatietypen zijn: partner, ouders, kinderen, 
zussen!broers, vrienden, kennissen, buren en collega's, maar ook een 
categorie als" 'overige familieleden' wordt vaak gebruikt. 
Omdat wij een instrument, gebaseerd op de rolrelatie methode, in aanvulling 
op de exchange methode gebruiken, vragen we niet naar alle mogelijke 
typen rolrelaties, maar slechts naar enkele. De typen relaties waar naar 
gevraagd is staan vermeld in bijlage 1. We vragen naar de (eventuele) 
partner, ouders, schoonouders, broers/zusters e%f kinderen van de 
betrokkene, omdat deze, wanneer ze niet bij de exchange-vragen genoemd 
worden, als potentiële bron van ondersteuning gezien kunnen worden. En 
wanneer het een slechte relatie betreft, zouden deze netwerkleden de 
(gepercipieerde) ondersteuning negatief kunnen beïnvloeden. Het vragen naar 
vrienden of kennissen in een rolrelatie-instrument levert niet het beoogde 
resultaat op, omdat dit typen netwerkleden zijn die bij een slechte relatie 
'uit het netwerk geschrapt' worden en derhalve niet genoemd hoeven te 
worden. Om deze reden is naar hen dan ook niet gevraagd. Buren en 
werkrelaties beschouwen we als bron van potentiële of van negatieve 
ondersteuning. Tenslotte zijn er twee vragen gesteld naar respectievelijk 
een eventuele ex-partner, wanneer men kinderen uit die relatie heeft, en 
naar betaalde hulpverleners met wie men een meer dan zakelijk contact 
heeft. De vraag naar de ex-partner is toegevoegd omdat in situaties waarin 
sprake is van kinderen, een regelmatig contact met de ex-partner mogelijk 
negatieve (gepercipieerde) ondersteuning met zich meebrengt. Naar 
professionele hulpverleners waarmee een meer dan zakelijke relatie bestaat, 
is expliciet gevraagd vanwege het veronderstelde belang van hen, vooral 
voor oudere mensen. 

De rolrelatie methode kent voordelen, maar ook nadelen. Een voordeel is 
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dat er zeer gericht naar bepaalde netwerkleden gevraagd kan worden, omdat 
veel netwerkleden met zo'n etiket kunnen worden aangeduid. Bovendien 
verstaan veel mensen onder een bepaald roltype hetzelfde. Toch kleven er 
ook problemen aan deze methode. Zo is het vaak niet precies duidelijk waar 
de grenzen per type getrokken moeten worden. Om enkele voorbeelden te 
geven: waar moeten niet samenwonende partners onder vallen, wat te doen 
met stief-ouders of -kinderen, mogen buren ook 'om de hoek' wonen, zijn 
collega's mensen met wie je dagelijks te maken hebt, of mogen het 
vakgenoten elders uit het land zijn, etcetera. Een ander relatief veel 
voorkomend probleem is dat bepaalde netwerkleden onder meer dan een 
categorie in te delen zijn. Buren die ook vrienden zijn, of partners die 
collega's zijn. De oorzaak van deze verwarring is gelegen in het feit dat de 
verschillende omschrijvingen van relatietypen niet allemaal van eenzelfde 
onderliggende dimensie uitgaan. Er spelen enkele relatie-aspecten naast (en 
door) elkaar een rol, zoals (1) de mate van bloedverwantschap, (2) de 
geografische afstand, (3) de waardering van de contacten, en (4) de plaats 
waar de contacten gewoonlijk plaatsvinden. 

3.1.1.3 Affectieve methode 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat JUist de mate waarin men beschikt over 
netwerkleden die '(erg) belangrijk' zijn, de mate waarin men ondersteuning 
percipieert zou weerspiegelen. Weliswaar veronderstellen we dat de 
aangebrachte volgorde in de namen die bij de exchangevragen genoemd zijn 
ook de mate van (afnemende) belangrijkheid weergeeft, meer dan een 
veronderstelling is dit niet. Bovendien zou het kunnen dat slechts globaal 
genomen de netwerkleden bij de exchangevragen wel in volgorde van 
belangrijkheid staan, en niet bij alle respondenten afzonderlijk. Om toch 
over een bestand van netwerkleden te beschikken, die volgens de respondent 
het meest belangrijk zijn en waar zij/hij een keuze uit kan maken ten 
behoeve van andere vragenlijsten (zoals het Groningen Sociale Steun 
Interview, GSSI (zie paragraaf 4.3) en het netwerklidspecifieke 
ondersteuningsinstrument (zie paragraaf 3.3.1.1», heeft er ook een 
afbakening volgens de affectieve methode plaatsgevonden. Dit instrument 
bestaat uit een aangepaste versie van het door Kahn en Antonucci (1980) 
gebruikte instrument. Zij legden de respondent een vel voor met drie in 
elkaar getekende cirkels, waarbij de respondent zichzelf in het midden 
moest zien. In de binnenste cirkel, diende de respondent namen van 
netwerkleden te noteren met de volgende instructie: "( ... ) those people to 
whom you feel so close that it is hard to imagine life without them" 
(Antonucci, 1986; p.10). 
Wij hebben dit instrument overgenomen, zij het dat wij slechts twee cirkels 
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hebben voorgelegd. De reden daarvoor is dat wij ook de affectieve methode 
slechts als aanvulling op de exchange-methode gebruiken. Meenemen van een 
derde cirkel, waarin met zoveel woorden gevraagd wordt naar alle mensen 
die de respondent tot het netwerk wil rekenen, zou het risico op een grote 
hoeveelheid 'overbodige' namen of informatie sterk doen toenemen. 
Daarnaast hebben we het criterium waaraan netwerkleden dienden te 
voldoen om in de binnenste cirkel genoemd te worden, iets afgezwakt (zie 
bijlage 1). 

3.1.2 Verder gebruik van netwerklidinformatie 

Vooruitlopend op enkele instrumenten die later besproken worden, willen we 
even nadrukkelijk stilstaan bij de wijze waarop netwerkleden die met een of 
meer van de drie genoemde methoden zijn afgebakend, in het onderzoek 
terugkomen. 
Sociaaldemografische en relatiekenmerken (met uitzondering van 
ondersteuning) zijn verzameld van de twintig netwerkleden die het eerst op 
de ranglijst van het exchange-instrument voorkwamen, aangevuld met 
netwerkleden die de rolrelatiemethode opleverde. Van de eerste tien 
netwerkleden uit deze rangordening zijn de onderlinge contacten vastgelegd, 
in verband met het bepalen van de dichtheid van het netwerk. 
In hoofdstuk 2 is reeds gesteld dat ook de ondersteuning in de relatie met 
bepaalde netwerkleden gemeten wordt. Aangezien dit een omslachtige 
methode betreft, zijn vijf netwerkleden geselecteerd over wie 20 vragen 
betreffende ondersteuning zijn voorgelegd, terwijl voor de overige 
netwerkleden slechts vijf vragen gesteld zijn. De vijf netwerkleden zijn 
door de respondent gekozen uit de namen die in de binnenste cirkel van de 
affectieve methode genoemd waren, en bij onvoldoende namen ook uit de 
buitenste. Leverde ook dat nog niet voldoende namen op, dan diende de 
respondent te kiezen uit de eerste twintig namen van de exchangevragen 
aangevuld met de 'rolrelatienamen'. Voorwaarde was dat, wanneer de 
respondent een partner had, deze in ieder geval bij de te selecteren vijf 
netwerkleden zou moeten zitten. De vijf vragen naar ondersteuning zijn 
gesteld voor de netwerkleden waar ook de eerder genoemde sociaal
demografische gegevens gemeten zijn. 

Ook de GSSI, het semi-gestructureerde interview, waarin de ondersteuning 
van afzonderlijke netwerkleden gemeten wordt, kan slechts voor een beperkt 
aantal netwerkleden worden afgenomen. Wij hebben gekozen voor de drie 
belangrijkste netwerkleden, waaronder in ieder geval de partner. Deze 
netwerkleden diende de respondent te kiezen uit de namen genoemd bij de 
affectieve methode. 
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Vanwege de complexe wijze waarop binnen het onderzoek netwerkleden zijn 
geselecteerd, worden de selectiemomenten in schema 3.2 weergegeven. 

Schema 3.2 Overzicht selecties 

Sociaal 
demogr. 
gegevens 

Exchangemethode + eerste 
1 affectieve vraag 20 

Rolrelatie methode allen 

Affectieve methode 

van netwerkleden 

Dicht-
heid 

eerste 
10 

Netwerklid-
spec.steun 
aantal vragen 
20 

belang
rijkste 
5* 

5 

eerste 
20 

allen 

* In ieder geval inclusief eventuele partner 

3.1.3 Netwerkkenmerken 

GSSI 

belang
rijkste 
3* 

Zoals uit schema 3.2 blijkt, is van de belangrijkste tWIntig netwerkleden 
die bij de exchangevragen zijn genoemd, en ook van alle netwerkleden die 
bij de rolrelatie-vragen zijn genoemd, een aantal sociaal-demografische en 
relatie-kenmerken gemeten. Deze kenmerken zijn geslacht, leeftijd, 
burgerlijke staat/woonvorm, type rolrelatie, opleidingsniveau en dagelijkse 
bezigheden van het netwerklid, duur van de relatie met de betrokkene, 
frequentie van de contacten (zowel visueel als telefonisch/schriftelijk), 
gemiddelde duur van de contacten, geografische afstand (gemeten in 
reisduur), en tenslotte de mate waarin de betrokkene de contacten met het 
betreffende netwerklid doorgaans waardeert. 
Van de tien belangrijkste netwerkleden (althans voor zover de volgorde 
waarin de bij de exchangevragen genoemde netwerkleden genoteerd zijn hun 
belangrijkheid weerspiegelt), is bovendien gevraagd in hoeverre zij 
onderling contact met elkaar onderhouden. Dit ter vaststelling van de 
'netwerkdichtheid' . 
Van netwerkleden die bij de affectieve methode zijn genoemd is slechts 
gevraagd naar hun type rolrelatie. 
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De vraag welke netwerk(lid)kenmerken aan andere aspecten van sociale 
steun gerelateerd worden, komt in paragraaf 4.4 aan de orde. 

3.2 Globale versus netwerklidspecifieke meting van steun 

Alvorens in de paragrafen 3.3 en 3.4 besproken wordt op welke wijze de 
verschillende vragenlijsten tot stand gekomen zijn, gaan we in op de vraag 
of sociale steun zich afspeelt binnen de relatie tussen één netwerklid en de 
betrokkene (en ook per relatie gemeten moet worden), of dat het wenselijk 
en mogelijk is om de ondersteuning te meten die door het netwerk als 
geheel geboden wordt. 
Het sociaal netwerk bestaat uit de som van een aantal individuele 
netwerkleden, die ieder een relatie hebben met de betrokkene. We gaan 
ervan uit dat de meeste interacties plaats vinden tussen de betrokkene en 
afzonderlijke netwerkleden. Het is de vraag of discrepanties (tussen de 
verkregen steun en de behoefte aan steun) ook naar relaties met 
afzonderlijke ' netwerkleden gespecificeerd kunnen worden. Om per 
afzonderlijke relatie te kunnen spreken van een discrepantie tussen de 
verkregen ondersteuning en de behoefte aan ondersteuning, lijkt het 
wenselijk onderscheid te maken tussen twee typen behoeften, namelijk (1) 
behoefte aan ondersteuning binnen een relatie, en (2) behoefte aan 
ondersteuning binnen het geheel van relaties, het netwerk. We bedoelen 
hiermee aan te geven dat er behoeften bestaan waarbij het er minder toe 
doet door welk netwerklid (of -leden) de benodigde ondersteuning geboden 
wordt, terwijl er ook behoeften zijn waarbij niet zozeer de 'aard' van de 
ondersteuning, maar vooral ook de 'bron' (het netwerklid) van belang is. 
De perceptie ten slotte geeft, zoals eerder gesteld is, enerzijds weer hoe 
de betrokkene de verkregen steun ervaren heeft, en kan daarnaast opgevat 
worden als indicator voor de verwachtingen die de betrokkene heeft over de 
beschikbare ondersteuning. We gaan ervan uit dat dergelijke cognities op 
een afzonderlijk lid van het netwerk betrekking kunnen hebben. 
We stellen vast dat bij tenminste twee van de drie zojuist genoemde 
aspecten van sociale steun, het proces (zoals in schema 2.5 weergegeven) 
zich met betrekking tot de relatie met een afzonderlijk netwerklid kan 
afspelen. 

De vraag is nu of de relatie tussen de betrokkene en het gehele sociaal 
netwerk gelijk is aan de som van de processen ten aanzien van elk van 
deze netwerkleden. Er zijn verschillende alternatieven denkbaar, op grond 
waarvan aan de interacties, discrepanties of perceptie met betrekking tot 
dat netwerk, andere eigenschappen kunnen worden toegeschreven dan aan de 
som van de (interacties, discrepanties of perceptie met betrekking tot) 
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afzonderlijke netwerkleden. Zo kan bijvoorbeeld het feit dat er tenminste 
één netwerklid is die een bepaalde vorm van steun biedt belangrijker zijn 
dan de som van deze ondersteuning, geboden door alle leden van het 
netwerk samen. Van Tilburg (1987, 1988) onderscheidt in dit verband naast 
het additieve model nog drie andere modellen, te weten het dominantie
model, het substitutie-model, en tenslotte het compensatie-model. 

Er zijn enkele argumenten aan te voeren om niet op voorhand een keuze te 
maken tussen een 'globale' en een 'netwerklidspecifieke' meting van sociale 
steun. We noemen deze argumenten, deels inhoudelijke, maar ook meer 
technische, kort. 
Een globale meting heeft als voordeel dat er in één cijfer een overzicht van 
de totaal verkregen ondersteuning wordt verkregen. De veronderstelling die 
daarbij gemaakt moet worden is wel dat de respondent (1) ofwel een goed 
beeld heeft van die globale ondersteuning, (2) ofwel door de ondersteuning 
per netwerklid adequaat te wegen, snel zo'n globaal oordeel kan vormen. 
Nadelen van een globale meting zijn dat (1) de kans reëel is dat er niet 
bedoelde bronnen van ondersteuning, zoals professionele hulp, in het oordeel 
betrokken worden, en (2) dat bij eventuele tekorten minder snel duidelijk 
wordt of dat tekort (volgens de respondent) door de bestaande 
netwerkleden aangevuld dient te worden, of dat een uitbreiding van het 
netwerk meer voor de hand ligt. Deze nadelen kent een netwerklidspecifieke 
meting van ondersteuning niet. Er zijn echter andere nadelen aan deze 
specifiekere methode verbonden, te weten: (1) de vraag van welke 
netwerkleden de ondersteuning gemeten moet worden, dient beantwoord te 
worden, (2) onduidelijk is hoe de ondersteuning van verschillende 
netwerkleden onderling gewogen kan/moet worden, en (3) de tijdsduur om 
de benodigde informatie te verzamelen neemt evenredig aan het aantal 
netwerkleden toe. Een tussenvariant, waarbij gevraagd wordt naar de 
ondersteuning per type netwerklid, lijkt veel van de genoemde nadelen in 
zich te verenigen en slechts weinig voordelen te kennen. Immers, ook dan 
is niet duidelijk wie de respondent per type netwerklid meetelt, en hoe de 
steun van verschillende netwerkleden van hetzelfde type onderling gewogen 
wordt. 
Omdat in ander onderzoek reeds gebleken is dat een globale en een 
netwerklidspecifieke inventarisatie van ondersteuning tot uiteenlopende 
resultaten kunnen leiden (Van Tilburg, 1987, 1988), besluiten wij in dit 
onderzoek ondersteuning op beide manieren te meten. Exploratief onderzoek 
naar de wijze waarop netwerkondersteuning is opgebou~d uit ondersteuning 
door afzonderlijke netwerkleden, komt overigens in deze studie niet aan de 
orde. 
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3.3 Ondersteunende interacties 

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze gemeten is in hoeverre 
zich ondersteunende interacties voordoen (3.3.1), alsook of er sprake is van 
discrepanties tussen de 'verkregen' interacties en de behoefte aan 
interacties (3.3.2) . 

3.3.1 Mate van ondersteunende interacties 

Er zijn drie instrumenten gebruikt die elk de mate van ondersteunende 
interacties meten: (1) een instrument dat in de vorm van korte vragen 
inventariseert in hoeverre de respondent ondersteunende interacties van het 
netwerk als geheel ontvangt, (2) een instrument dat een selectie van deze 
vragen stelt met betrekking tot specifiek genoemde netwerkleden, en 
tenslotte (3) een instrument dat ondersteunende interacties van het netwerk 
als geheel meet in de vorm van vignetten, dat wil zeggen korte situatie
omschrijvingen,· waarbij de respondent moet aangeven in hoeverre de 
geschetste situatie overeenkomt met haar/zijn eigen situatie. 
Van elk van deze instrumenten geven we aan hoe de constructie heeft 
plaatsgevonden. 

3.3.1.1 Constructie van de globale ( en netwerklidspecifieke) lijst 
ondersteunende interacties 

Bij de constructie van deze lijst, en overigens ook bij de andere lijsten, 
hebben twee aspecten een centrale rol gespeeld. In de eerste plaats diende 
een item 'iets van sociale steun' te meten. Daarnaast dienden de items 
gelijkmatig verdeeld te zijn over de te onderscheiden a priori dimensies 
(zie schema 2.3). De eerste stap bestond uit het aanleggen van een basispool 
van items, waarvan bekend was dat ze in ander, Nederlands en buitenlands, 
onderzoek gebruikt zijn in instrumenten die sociale steun meten. Daarbij is 
speciaal gelet op de vraag of het item een (type) interactie, dan wel 
gepercipieerde ondersteuning meet, of zelfs nog iets anders (zoals een 
netwerkkenmerk) . Als bronnen voor items zijn vooral de lijsten gebruikt uit 
onderzoek van Ormel e.a. (in druk) en Van Tilburg (1985), alsmede items uit 
onder meer de Social Support Questionnaire 'SSQ' (Schaefer, Coyne, & 

. Lazarus, 1981), de Norbeck Social Support Questionnaire 'NSSQ' (Norbeck, 
Lindsey, & Carrieri, 1981), de Interpersonal Support Evaluation List 'ISEL' 
(Cohen, Mermelstein, Kamark, & Hoberman, 1985), de Inventory of Socially 
Supportive Behavior (ISSB) (Barrera, 1981), de Social Support Questionnaire 
'SSQ' (Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983), en de Social Support 
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Network Interview 'SSNI' (Flaherty, Moises Gaviria, & Pathak, 1983). 
Tenslotte zijn er nog enkele zelf geformuleerde items aan toegevoegd, om 
per type interactie of perceptie over voldoende items te beschikken. 

Dit leverde in totaal 173 items op, 152 positieve en 21 negatieve. Aan 
twintig beoordelaars werd vervolgens gevraagd de items in enkele 
categorieën in te delen. De twintig beoordelaars bestonden voornamelijk uit 
collega's met een sociaal wetenschappelijke opleiding. Bij de categorieën 
waaruit de beoordelaars konden kiezen is onderscheid gemaakl tussen 
alledaagse steun en steun bij problemen. Beide typen, zowel alledaagse steun 
als steun bij problemen, zijn onderverdeeld in dimensies, en sommige in 
sub dimensies. Deze onderverdeling liep grotendeels gelijk aan de in 
hoofdstuk 2 gegeven indeling in typen interacties en gepercipieerde 
ondersteuning. 

De selectie uit de gehele set items heeft als volgt plaatsgevonden. In 
eerste instantie zijn die items geselecteerd die door tenminste tien van de 
twintig beoordelaars aan dezelfde (sub)dirnensie waren toegekend. Dit lukte 
niet bij de negatieve items. Daar bleken de oordelen veel sterker uiteen te 
lopen. Ook waren er meer beoordelaars die een bepaald negatief item beslist 
niet bij een van de (sub)dimensies konden onderbrengen. Daarnaast hebben 
we, voor zover mogelijk, gelet op een zekere heterogeniteit van items 
binnen een (sub )dimensie. 
De hieruit resulterende lijst van 43 ondersteunende en 7 negatieve 
interacties is opgenomen in bijlage 2. Deze lijst is aan de respondenten 
voorgelegd, waarbij het de bedoeling was dat de respondent bij de 
beantwoording van de vragen aan de ondersteuning van het netwerk als 
geheel dacht. De items kenden vier antwoord alternatieven: 'zelden of nooit', 
'af en toe', 'regelmatig', en 'erg vaak'. 

Uit deze lijst van 50 items is een selectie gemaakt van items die per 
afzonderlijk netwerklid zijn voorgelegd. Praktische redenen hebben een 
grote rol bij deze selectie gespeeld. Immers, elke vraag diende per 
geselecteerd netwerklid opnieuw gesteld te worden. Om toch een 
betrouwbaar beeld te krijgen van de netwerklidspecifieke ondersteuning, 
zowel in de mate van ondersteunende interacties als in de mate van 
gepercipieerde ondersteuning, is gekozen voor een selectie van twintig items 
die voor vijf netwerkleden gesteld zouden worden. Elf van deze twintig 
hebben betrekking op interacties (de overige negen ~p gepercipieerde 
ondersteuning) . Deze zijn op hun beurt zodanig geselecteerd dat zoveel 
mogelijk dimensies en subdimensies die bij de globale lijst onderscheiden 
waren, ook nu vertegenwoordigd zijn. Uit deze 20 items zijn vervolgens nog 
eens vijf geselecteerd (drie interactie- en twee perceptie-items), die voor 
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meer netwerkleden beantwoord dienden te worden (zie schema 3.2). 
De netwerklidspecifieke items kenden eveneens de antwoordalternatieven: 
'zelden of nooit', 'af en toe', 'regelmatig', en 'erg vaak'. 

3.3.1.2 Constructie van een lijst interactie-vignetten 

Om tegemoet te komen aan een van de bezwaren die kleven aan items 
waarin slechts naar één (deel) aspect van het bedoelde begrip gevraagd 
wordt, is besloten ook een instrument te construeren bestaande uit 
vignetten. Bij deze techniek, die met betrekking tot sociale steun onder 
meer door Kaplan (1977) en Turner (1983) toegepast is, wordt de respondent 
in één of enkele zinnen een korte beschrijving van een fictief persoon 
voorgelegd, met het verzoek aan te geven in hoeverre de situatie van de 
respondent lijkt op de in het vignet beschreven situatie. Een voorbeeld van 
zo'n vignet is: "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." 
Een voordeel van deze techniek is dat de onderzoeker in staat is enkele 
dicht bij elkaar liggende onderwerpen, die min of meer hetzelfde betekenen, 
in een keer aan te bieden (in het voorbeeld: blijken van waardering, 
complimentjes, laten weten trots op haar te zijn). Daardoor wordt de kans 
vergroot dat de respondent beter begrijpt naar welk begrip gevraagd wordt, 
hoewel de kans echter ook niet uitgesloten is dat een respondent in de 
problemen komt wanneer zij/hij zich bij het ene genoemde onderwerp iets 
anders voorstelt dan bij het andere. Overigens is voor het aanbieden van 
enkele op elkaar lijkende onderwerpen de techniek van de vignetten niet 
per sé noodzakelijk (vergelijk bijvoorbeeld de Epidemiologische 
Persoonlijkheidsvragenlijst; Douma & Ormel, 1989). 

Wij hebben voor een iets andere opzet gekozen dan Turner. Hij bood de 
respondent telkens twee vignetten tegelijk aan, waarin hetzelfde aspect van 
ondersteuning aan de orde werd gesteld, eenmaal in een positieve en 
eenmaal in een negatieve versie. De respondent moest dan binnen vijf 
antwoordmogelijkheden aangeven of haar/zijn situatie nu meer op de ene of 
meer op de andere situatie leek. Het nadeel dat aan deze wijze van 
aanbieden kleeft is dat niet duidelijk wordt in hoeverre de respondent zich 
in absolute zin met de situatie in een van de vignetten kan vereenzelvigen, 
omdat het antwoord altijd een vergelijking van twee vignetten inhoudt. Dit 
probleem speelt met name ook een rol vanwege het feit dal de positieve en 
negatieve versie vaak in iets andere bewoordingen gesteld moeten worden 
(afgezien van het bij wijze van spreken toevoegen van woorden als 'niet' of 
'nooit'). Ook als je je maar weinig in een bepaalde situatie kunt vinden kan 
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dat nog altijd veel meer zijn dan in een andere situatie. Om deze reden 
hebben we besloten elk vignet afzonderlijk te laten beoordelen, door de 
respondent te laten aangeven in hoeverre zij/hij op de beschreven persoon 
leek. De respondent kreeg bij elk vignet een lijn voorgelegd waarbij de 
uitersten als volgt omschreven waren: "Ik lijk helemaal niet op ... " en "Ik 
lijk precies op ... ". Zij/hij diende op deze lijn een streep te zetten op de 
plaats die het beste haar/zijn eigen situatie weergaf. 
De vignetten werden twee maal voorgelegd; eenmaal in de positieve, en 
eenmaal in de negatieve vorm. In totaal werden er 32 vignetten voorgelegd 
die ondersteunende interacties meten. Zij zijn opgenomen in bijlage 2. 

3.3.2 Discrepanties in ondersteunende interacties 

We hebben één instrument gebruikt om discrepanties tussen het v66rkomen 
en de behoefte aan ondersteunende interacties te meten. Dit instrument 
bestaat uit dezelfde 43 positieve items die eerder bij de ondersteunende 
interacties genoemd zijn. Slechts de antwoordmogelijkheden verschillen. Er 
wordt nu niet gevraagd hoe vaak iets voorkomt, maar of het wel even vaak 
voorkomt als men wil. De antwoordcategorieën zijn: 'mis ik, zou ik graag 
meer willen', 'mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets 
vaker gebeurde', 'precies goed zo; ik zou niet vaker of minder vaak willen', 
en 'gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde'. 
Omdat verondersteld werd dat veel respondenten, vanwege de sociale 
wenselijkheid ervan, geneigd zouden zijn te antwoorden dat ze precies 
voldoende ondersteuning ontvangen, is de formulering van de tweede 
antwoordcategorie ('mis ik niet echt, ... ') zodanig gekozen dat men dit 
antwoord reeds bij geringe discrepanties zou kunnen geven. 

3.4 Gepercipieerde ondersteuning 

Er zijn drie instrumenten ingezet die gepercipieerde ondersteuning meten. 
Twee ervan meten door middel van items respectievelijk globale en 
netwerklidspecifieke gepercipieerde ondersteuning. Het derde instrument 
bestaat uit vignetten. 
De selectieprocedure van items en vignetten heeft op dezelfde wijze 
plaatsgevonden als bij de interacties beschreven is (zie .paragrafen 3.3.1.1 
en 3.3.1.2 voor de selectieprocedure, en bijlage 2 voor de resulterende 
vragenlijsten) 6. De antwoordcategorieën voor de globale en netwerklid
specifieke items wijken af van de categorieën die bij de interacties zijn 
gebruikt, en luiden: 'helemaal niet', 'nauwelijks', 'nogal', en 'heel erg'. 
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Een overzicht van de meetmomenten waarop de diverse vragenlijsten zijn 
afgenomen, is opgenomen aan het eind van hoofdstuk 4. In dat overzicht 
zijn ook de instrumenten geplaatst die gebruikt zijn ten behoeve van de 
validiteitsanalyses. 





4 UITWERKING VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk worden de tweede en derde centrale vraagstelling van dit 
onderzoek verder uitgewerkt. De tweede vraagstelling luidde: "Hoe 
betrouwbaar en valide zijn de meetinstrumenten voor elk van de aspecten 
van sociale steun?". In paragraaf 4.1 staat de bepaling van de 
betrouwbaarheid centraal van de instrumenten die het sociaal netwerk, 
ondersteunende interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning 
meten. Paragraaf 4.2 behandelt de wijze waarop de validiteit van deze 
instrumenten bepaald wordt. Vragenlijsten die in dit onderzoek gebruikt zijn 
ten behoeve van de validiteitsanalyses worden in paragraaf 4.3 nader 
toegelicht. 
In paragraaf 4.4 wordt de aandacht gericht op de derde vraagstelling van de 
onderhavige studie, te weten: "Bestaan er relaties tussen kenmerken van het 
sociaal netwerk enerzijds en de overige aspecten in het proces van 
ondersteuning anderzijdsJ". Daarbij zal vooral nagegaan worden welke 
kenmerken van netwerken of van afzonderlijke netwerkleden in relatie tot 
de overige aspecten van sociale steun relevant geacht worden. 

4.1 Betrouwbaarheid sociale steun instrumenten 

De bepaling van de betrouwbaarheid vindt plaats voor alle in hoofdstuk 3 
genoemde instrumenten die een aspect van sociale steun meten. Schema 4.1 
geeft een overzicht van deze instrumenten met een verwijzing naar de 
paragraaf waar de betrouwbaarheid van dat instrument besproken wordt. 

4.1.1 Betrouwbaarheid sociaal netwerk 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat we beogen die netwerkleden in kaart te 
brengen die 'voor de mate van ondersteuning het meest relevant' zijn. We 
zullen nu eerst ingaan op de vraag of de door ons gebruikte instrumenten 
om deze netwerkleden te registreren betrouwbaar te noemen zijn, en gaan 
(nog) niet in op de vraag of de aldus getraceerde netwerkleden ook 
inderdaad de bedoelde zijn. 

Alvorens we de vraag kunnen stellen hoe de betrouwbaarheid bepaald kan 
worden van de instrumenten waarmee het netwerk wordt afgebakend, staan 
we opnieuw stil bij de functie van de netwerkafbakening. Wanneer de 
bedoeling van netwerkaibakening is om informatie te krijgen over de mate 
van sociale integratie op een 'geaggregeerd niveau', dan zal de 
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Schema 4.1 Overzicht instrumenten en verwijzing naar paragraaf waar 
de betrouwbaarheid wordt besproken 

Sociaal netwerk 
Atbakening 

Exchange-methode 
Rolrelatie-methode . 
Affectieve methode. 

Netwerk(lid)kenmerken . 

Mate van ondersteunende interacties 
Globaal 

Items 
Vignetten . . 

Per netwerklid . 

Discrepanties in ondersteunende interacties 
Globaal 

4.1.1 
4.1.1 
4.1.1 
4.1.1 

4.1.2 
4.1.2 
4.1.2 

Items . .. . . ... .. 4.1.2 

Gepercipieerde ondersteuning 
Globaal 

Items .... 
Vignetten . . 

Per netwerklid . 

4.1.2 
4.1.2 
4.1.2 

betrouwbaarheidsbepaling op een andere wijze plaatsvinden dan wanneer 
informatie omtrent afzonderlijke netwerkleden van belang is. Immers, zijn 
we slechts geïnteresseerd in het bepalen van de omvang van het sociaal 
netwerk, dan kan bij de betrouwbaarheidsbepaling volstaan worden met het 
uitvoeren van een hertest, om vervolgens na te gaan in hoeverre de omvang 
van het netwerk bij beide metingen hetzelfde is. Dus ongeacht of de 
samenstelling van het netwerk bij beide metingen hetzelfde is. 

Onderzoek waarbij het sociaal netwerk wordt afgebakend, kenmerkt zich 
doorgaans niet door uitvoerige beschrijvingen van de petrouwbaarheid van 
het gebruikte instrument. Worden wel betrouwbaarheidscijfers gegeven, dan 
hebben deze vrijwel altijd betrekking op genoemde geaggregeerde 
kenmerken, zoals de omvang van het netwerk (McFarlane, Neale, Norman, 
Roy, & Streiner, 1981; Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983; Barrera, 
1981; Vaux, 1982). De test-hertest correlaties voor de omvang van het 



'aar 

eer 
djn 
,aal 
het 
lng 
de 

ich 
lan 
lan 
:de 
an, 
:ra, 
het 

Hoofdstuk 4 41 

netwerk zijn meestal hoog tot zeer hoog. 
Omdat wij echter ook de mate van ondersteuning willen relateren aan 
kenmerken van relaties met specifieke netwerkleden, is het van belang te 
weten in hoeverre de gebruikte instrumenten om het netwerk af te bakenen 
ook betrouwbaar te noemen zijn in het identificeren van de afzonderlijke 
netwerkleden 7. Om deze betrouwbaarheid te bepalen hebben wij de 
instrumenten om het netwerk af te bakenen bij een hertest opnieuw 
afgenomen. We zijn daardoor in staat te bepalen in welke mate 
netwerkleden, die bij de eerste meting genoemd zijn, bij de hert est opnieuw 
worden genoemd. 
Tijdens deze hertest, die bij een deel van de respondenten is afgenomen, is 
een groot deel van de ondersteunings-instrumenten opnieuw voorgelegd. 
Gekozen is voor een periode van vier weken tussen de eerste meting en de 
hertest. Onze indruk is dat deze periode in het algemeen voldoende lang is 
om herinneringseffecten te minimaliseren, terwijl anderzijds de kans dat 
zich in iemands situatie werkelijke veranderingen hebben voorgedaan die 
zich in de (veranderde) score weerspiegelen, beperkt blijft. 

Ten slotte kunnen we onderzoeken hoe betrouwbaar de informatie is die de 
respondent geeft betreffende de kenmerken van netwerkleden en van hun 
relatie met de respondent. We bedoelen dan niet de ondersteunende aspecten 
in een relatie; die komen later aan de orde. Het gaat nu om sociaal
demografische kenmerken van zowel het netwerklid als de relatie tussen het 
netwerklid en de respondent. Voorbeelden zijn de leeftijd en burgerlijke 
staat van het netwerklid, de contactfrequentie of de duur van de relatie. Er 
is een relevant onderscheid te maken tussen kenmerken van het netwerklid 
en kenmerken van de relatie tussen het netwerk lid en de respondent. 
Kenmerken van het netwerklid zelf zouden betrouwbaarder bij de betrokken 
persoon zelf gemeten kunnen worden. De kosten die dat met zich meebrengt 
wegen niet op tegen de verwachte voordelen in termen van extra 
betrouwbaarheid. Althans zeker niet bij kenmerken als geslacht, leeftijd en 
burgerlijke staat. Bij de variabelen 'opleiding' en 'dagelijkse bezigheden' van 
het netwerklid zullen de resultaten, afhankelijk van het type netwerklid, 
vermoedelijk wel een stuk betrouwbaarder kunnen zijn wanneer ze bij het 
netwerklid zelf gemeten zouden worden. De vraag is echter of de door de 
respondent verstrekte gegevens onder een minimum betrouwbaarheidsniveau 
liggen. 
Voor de relatiekenmerken geldt dat de antwoorden van een netwerklid 
mogelijk wel anders zijn dan die van de respondent, maar niet per sé beter. 
Dezelfde relatie wordt immers beoordeeld. Ook hier geldt weer dat de 
kosten om bij netwerkleden naar relatiekenmerken te vragen te hoog zouden 
worden, gelet op de eventuele baten. Wel is het mogelijk de respondent in 
een hertest nogmaals enkele kenmerken te vragen. We hebben dit, gelet op 
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het relatief marginale belang van de resultaten, slechts gedaan voor drie 
relatiekenmerken, te weten de contactfrequentie, de duur van de contacten, 
en tenslotte de mate waarin de respondent de contacten doorgaans 
waardeert. Overigens lopen we met het noemen van deze kenmerken 
enigszins vooruit op de keuze van netwerkkenmerken die in dit onderzoek 
gemeten worden, hetgeen in paragraaf 4.4 behandeld wordt. 

4.1.2 Betrouwbaarheid overige aspecten van sociale steun 

De informatie die een vragenlijst oplevert wordt betrouwbaar genoemd 
wanneer de toevallige fouten in de antwoorden relatief gering in omvang 
zijn. Met andere woorden, wanneer de score die aan iemand toegekend kan 
worden op grond van haar/zijn antwoorden door toevalsfouten niet te veel 
afwijkt van iemands werkelijke, maar onbekende, score op de vragen. Wij 
gebruiken bij de self-report lijsten die een aspect van sociale steun meten 
twee technieken om de betrouwbaarheid te bepalen. 
De eerste techniek maakt gebruik van het feit dat elk van de aspecten van 
ondersteuning gemeten wordt met behulp van schalen, bestaande uit 
verschillende items. De onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke items 
geeft een indicatie van de betrouwbaarheid waarmee een bepaald begrip 
gemeten wordt. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met de coëfficiënt 
Rho. Deze coëfficiënt wordt berekend bij het uitvoeren van een Mokken
schaalanalyse en geeft een betere schatting van de betrouwbaarheid dan 
Cronbach's alpha (Molenaar & Sijtsma, 1984). Als ondergrens voor Rho 
wordt doorgaans .70 genomen. 
In de tweede plaats wordt de overeenstemming bepaald tussen de scores van 
de eerste meting en die van een hertest. Deze overeenstemming bepalen we 
zowel per afzonderlijk item, als per schaal. Hoewel we gebruik maken van 
schalen geeft de test-hertest correlatie per item informatie over een 
mogelijk slecht item. 
Het risico van herinneringseffecten zal voor instrumenten die verschillende 
aspecten van sociale steun meten niet even groot zijn. Verwacht mag 
worden dat bij vragen naar concrete interacties de kans op herinnering van 
het eerder gegeven antwoord iets groter zal zijn dan bij wat meer 
algemene vragen. Evenmin zal de kans op werkelijke veranderingen voor elk 
instrument even groot zijn. Verwacht mag worden dat de mate van 
ondersteunende interacties iets meer onderhevig . is aan werkelijke 
veranderingen dan de mate van gepercipieerde ondersteuning. Ook is de 
kans op werkelijke veranderingen tussen de eerste meting en de hertest niet 
voor iedere respondent even groot. Gelet op de typen respondenten die 
geselecteerd zijn, waaronder mensen die kort voor de eerste meting zijn 
verhuisd, is het niet onwaarschijnlijk dat zich in de periode van vier weken 
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tussen de eerste meting en de hertest bij sommige respondenten toch 
werkelijke veranderingen hebben voorgedaan. Het is derhalve aannemelijk 
dat de gevonden test-hertest correlaties een onderschatting van de 
betrouwbaarheid geven. 

4.2 Validiteit sociale steun instrumenten 

In deze paragraaf wordt een aantal mogelijkheden besproken om de 
validiteit van een instrument in het algemeen te bepalen. Daarbij wordt 
telkens aangegeven op welke wijze de validiteit kan worden vastgesteld van 
de instrumenten die aspecten van sociale steun meten. 

Een instrument wordt valide genoemd wanneer het datgene meet wat het 
geacht wordt te meten. Doorgaans worden drie hoofd typen validiteit 
onderscheiden, te weten 'criterium-gerelateerde validiteit', 'inhouds
validiteit', en 'begripsvaliditeit' (De Groot, 1961; Nunnally, 1978; Ghiselli, 
Campbell & Zedeck, 1981). 
De criterium-gerelateerde validiteit staat centraal wanneer het de bedoeling 
is dat de score op een instrument de score op een andere variabele, het 
criterium, dient te voorspellen. Atbankelijk van het moment waarop het 
criterium betrekking heeft ten opzichte van het moment waarop het instru
ment wordt afgenomen, wordt gesproken van predictieve, concurrerende of 
postdictieve validiteit. Kenmerkend is dat het criterium de relevante 
variabele is en dat het ontworpen instrument slechts gebruikt wordt omdat 
direct meten van het criterium problematisch is (teveel geld of tijd kost of 
zelfs helemaal niet mogelijk is). In dit onderzoek is het te meten begrip, 
sociale steun, echter zelf het criterium. Derhalve wordt aan deze vorm van 
validiteit verder geen aandacht geschonken. Bij de twee overige vormen, 
inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit, staan we langer stil. 

Nunnally noemt twee voorwaarden waar een instrument aan moet voldoen 
om de inhoudsvaliditeit als voldoende te beschouwen: "( ... ) (1) a 
representative collection of items and (2) 'sensible' methods of test 
eonstruction" (Nunnally, 1978; p.92) . 
Om te kunnen spreken van een 'representatieve collectie van items' dienen 
de afzonderlijke onderdelen van een instrument (de items) allen te behoren 
tot het domein dat door het te meten begrip gedekt wordt. Daarnaast 
dienen de 'geselecteerde' items een goede weerspiegeling te vormen van de 
items die tot dat domein behoren. Het is moeilijk vast te stellen of de 
geselecteerde items een goede weerspiegeling vormen. Deze items dienen 
vergeleken te worden met een of ander domein waarvan de grenzen niet 
precies bekend zijn. De beste indicatoren voor de vraag of de items eeil 
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goede weerspiegeling vormen van het betreffende domein zijn: een 
beschrijving van de procedure die gevolgd is bij de selectie van items, en 
(mede gebaseerd op deze beschrijving) een oordeel van deskundigen omtrent 
de selectie van de items, hetgeen als 'face-validity' wordt aangeduid 
(Nunnally, 1978). Een beschrijving van de selectie van de items is reeds 
gegeven in de paragrafen 3.3 en 3.4. 
De voorwaarde, dat alle items dienen te behoren tot het bedoelde domein, 
kan vervolgens vastgesteld worden door te kijken naar de onderlinge 
samenhang tussen de afzonderlijke items. Wanneer de itemset als geheel de 
indruk geeft het bedoelde begrip te meten, mogen we aannemen dat items 
die weinig samenhang met de overige items vertonen, ook weinig van het 
bedoelde begrip meten, en daarom beter verwijderd kunnen worden. 
Dat er tenslotte zoveel mogelijk van "sensible methods of test construction" 
is uitgegaan, wordt aan de beoordeling van de lezer overgelaten. 

Wanneer getracht wordt met een instrument een niet direct waarneembaar 
theoretisch begrip te meten, is het van belang aanwijzingen te verkrijgen 
over de begrips- of constructvaliditeit, oftewel over de mate waarin het 
gebruikte instrument dit begrip ook werkelijk meet. Omdat het theoretisch 
begrip niet empirisch waarneembaar is, zullen er indirecte aanwijzingen 
verzameld moeten worden die de veronderstelling ondersteunen dat het 
ontwikkelde instrument het bedoelde begrip meet. 
Deze aanwijzingen worden doorgaans onderverdeeld in een aantal typen, 
naar gelang het onderdeel van de begripsvaliditeit waar zij betrekking op 
hebben. 

(1) In de eerste plaats dienen de items in een instrument die onderlinge 
samenhang te vertonen, welke volgens de definitie verondersteld wordt. Dat 
wil zeggen dat in die gevallen waarin volgens de definitie sprake is van één 
factor, alle items onderling positief moeten correleren. Is er volgens de 
definitie echter sprake van verschillende 'deelbegrippen', dan dienen paren 
items die hetzelfde deelbegrip meten onderling hoger te correleren dan 
paren items die ieder een ander deelbegrip meten (Ghiselli, Campbell & 
Zedeck, 1981). 
Voor de instrumenten die sociale steun meten betekent dit het volgende. 
De instrumenten die elk van de deelbegrippen van sociale steun, te weten 
interacties, discrepanties en perceptie meten, worden geacht te bestaan uit 
onderling samenhangende, maar toch onderscheidbare typen ondersteuning. 
We gaan na of er in het empirisch materiaal sprake is van de 
veronderstelde samenhang tussen alle items per instrument, en of daarnaast 
afzonderlijke typen ondersteuning kunnen worden onderscheiden. 
Ook gaan we na in hoeverre de bij alle respondenten samen onderscheiden 
dimensies zich bij verschillende subgroepen van respondenten manifesteren. 
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(2a) Nauw gerelateerd aan de eerstgenoemde wijze van validiteitsbepaling is 
de bepaling van de convergerende en divergerende validiteit, ofwel de mate 
waarin het te beoordelen instrument samenhangt met andere instrumenten 
die geacht worden hetzelfde begrip te meten, respectievelijk JUIst niet 
samenhangt met instrumenten die geacht worden iets anders te meten 
(Campbell & Fiske, 1959). 
Naar het onderhavige onderzoek vertaald luidt de vraag: "Zijn de onderlinge 
correlaties tussen de verschillende instrumenten die ondersteunende 
interacties meten (genoemd in paragraaf 3.3.1), en de correlaties tussen de 
verschillende instrumenten die gepercipieerde ondersteuning meten (genoemd 
in paragraaf 3.4), hoger dan de correlaties tussen ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning, gemeten volgens hetzelfde type 
instrument?" s. 

(2b) Een geheel ander aanknopingspunt ter bepaling van de convergerende 
validiteit biedt het vergelijken van de antwoorden die de respondent zelf 
geeft met het oordeel van mensen uit het sociaal netwerk die nauw bij de 
respondent betrokken zijn. Shulman (1976) heeft het oordeel van de 
betrokkene en een nauw verbonden relatie omtrent de sociale klasse van de 
betrokkene met elkaar vergeleken en beschouwt de overeenkomst in beide 
oordelen als een indicatie voor de mate van validiteit van de gegevens. 
Wanneer we het oordeel van anderen aan dat van de respondent willen 
relateren is het van belang te weten in hoeverre het oordeel van die ander 
gebaseerd is op dezelfde informatie als de respondent heeft. We achten het 
noodzakelijk onderscheid te maken tussen ondersteunende interacties, die 
ook voor derden in meer of mindere mate waarneembaar zijn, en 
gepercipieerde ondersteuning, waarbij derden afhankelijk zijn van de 
informatie die de betrokkene hen daaromtrent geeft. Wat ondersteunende 
interacties betreft gaan we ervan uit dat iemand die voortdurend op de 
hoogte is van het doen en laten van de respondent een goed overzicht 
heeft van de mate waarin deze door middel van interacties ondersteund 
wordt. Daarnaast zal een netwerklid de mate van ondersteunende interacties 
beter kunnen inschatten naarmate een groter deel van deze interacties van 
haar/hem zelf afkomstig is. Om de gepercipieerde ondersteuning van de 
respondent te kunnen inschatten zijn netwerkleden afhankelijk van 
informatie die de respondent hen daarover verstrekt. Ook kunnen zij op 
grond van een indruk van de interacties zelf een schatting van de 
gepercipieerde ondersteuning bij de respondent maken. 
Op grond van deze overwegingen maken wij een onderscheid tussen twee 
typen netwerkleden, namelijk (bij de respondent) inwonende partners en 
niet-inwonende overige netwerkleden. Wij verwachten dat er sprake zal zijn 
van een duidelijke correlatie tussen de score op de ondersteunende 
interacties die de respondent zichzelf geeft met de score die de partncr 
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geeft. Daarnaast verwachten wij dat de correlatie tussen de respondentscore 
en de score van netwerkleden die minder nauw bij het dagelijkse gebeuren 
van de respondent betrokken zijn, minder groot zal zijn dan de correlatie 
tussen de respondentscore en de partnerscore. Tenslotte verwachten we dat 
bij eenzelfde netwerklid de correlatie met de interactiescore van de 
respondent hoger uitvalt dan met de pe:rceptiescore, vanwege het eerder 
genoemde feit dat de perceptie van de respondent voor een netwerklid 
minder duidelijk zal zijn dan de interacties. 

(3a) Wanneer reeds een instrument beschikbaar is, waarvan bekend is dat 
het voldoende valide hetzelfde begrip meet, is de congruente validiteit, dat 
wil zeggen de mate waarin het nieuw ontwikkelde en het 'oude' instrument 
met elkaar correleren, een goede indicatie voor de begripsvaliditeit van het 
nieuwe instrument (De Groot, 1961). 
We beschikken echter niet over een instrument waarvan bekend is dat het 
(een aspect van) sociale steun valide meet. Wel hebben we een instrument 
gebruikt dat de mate van ondersteuning meet door middel van een 
interview, gevolgd door een toekenning van scores door de interview(st)er. 
Dit instrument, het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI), wordt in 
paragraaf 4.3 verder beschreven. We onderzoeken de samenhang tussen 
enerzijds de sociale steun instrumenten, die allen gebaseerd zijn op het 
'self-report' principe, dat wil zeggen dat de score op een item door de 
respondent bepaald wordt, en anderzijds de GSSI. De reden dat we aan 
laatstgenoemde instrument a priori een grotere mate van validiteit 
toekennen dan aan de self-report instrumenten, is gelegen in het feit dat 
het als interviewinstrument de gelegenheid aan de interview(st)er biedt om 
tijdens de afname (1) de respondent te corrigeren wanneer zij/hij dreigt de 
vragen (en daarmee het bedoelde begrip) anders dan bedoeld op te vatten, 
en (2) de vragen zoveel mogelijk te laten aansluiten op de belevingswereld 
van de respondent. 
Omdat de GSSI de ondersteunende aspecten in de relatie met specifieke 
netwerkleden inventariseert, heeft een relatie met de self-report 
instrumenten vooral betekenis wanneer we over (self-report) informatie 
beschikken die betrekking heeft op dezelfde netwerkleden, en tegelijk 
bestaat uit vragen die ook voorkomen in de globale meetinstrumenten. We 
gebruiken daarom de GSSI ter validering van de netwerklidspecifieke 
instrumenten. 

(3b) Zoals eerder is aangegeven zijn alle respondenten twee keer benaderd, 
met een tussenliggende periode van een jaar. De globale instrumenten zullen 
gerelateerd worden aan twee vragen die bij de tweede meting (T2) gesteld 
zijn en die direct vragen naar de mate waarin de tussen de eerste (Tl) en 
tweede (T2) meting ervaren ondersteuning overeenkomt met de 
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verwachtingen over, respectievelijk behoefte aan, ondersteuning bij de 
respondent. Omdat in deze twee vragen het begrip 'steun' expliciet genoemd 
wordt, beschouwen we een substantiële correlatie tussen de ondersteunings
schalen en deze twee vragen als indicatie voor de congruente validiteit van 
eerstgenoemde instrumenten. 
Bij de tweede meting is ook gevraagd naar namen van netwerkleden die het 
afgelopen jaar (dus tussen beide meetmomenten) zijn meegevallen dan wel 
tegengevalJen. Wanneer netwerkleden bij een van deze vragen genoemd 
worden gaan wij ervan uit dat dit meevallen respectievelijk tegenvallen 
eveneens tot uitdrukking moet komen in een verandering in de twee 
netwerklidspecifieke ondersteuningsinstrumenten: de lijsten met interactie
en met perceptie-items. 

(4a) De mate waarin de samenhang tussen het te valideren begrip en andere 
begrippen overeenkomt met de verwachtingen (op grond van theoretisch 
veronderstelde relaties tussen die begrippen), biedt eveneens een indicatie 
voor de begripsvaliditeit (De Groot, 1961). Ook Ghiselli, Campbell en Zedeck 
(1981) duiden op deze wijze van het bepalen van de begripsvaliditeit, door 
het te valideren' begrip als afhankelijke variabele op te vatten. Door nu aan 
veranderingen in onafhankelijke variabelen voorspellingen te koppelen over 
het gedrag van de afhankelijke variabele, kan blijken of deze inderdaad het 
bedoelde begrip meet 9. We bespreken nu eerst de wijze waarop aspecten 
van sociale steun met een gerelateerd begrip samenhangen, en kijken 
vervolgens op welke wijze de samenhang tussen de verschillende aspecten 
van sociale steun onderzocht kan worden. 

Een begrip dat samenhangt met sociale steun is eenzaamheid. Eenzaamheid 
wordt door De Jong-Gierveld omschreven als: 

"( ... ) het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis 
aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Eenzaamheid omvat zowel 
een als onplezierig of ontoelaatbaar ervaren tekort aan gerealiseerde 
contacten, als bet feit dat bepaalde relaties een zekere mate van 
intimiteit, zoals gewenst, niet bereiken. Het gaat daarbij om een verschil 
tussen de gerealiseerde contacten met andere mensen en de contacten 
zoals men die voor zichzelf zou wensen. Deze situatie wordt als des te 
ernstiger beleefd naarmate de betrokkene zichzelf minder goed in staat 
acht bepaalde relaties binnen redelijke termijn te realiseren dan wel 
verstoorde relaties te verbeteren." (De Jong-Gierveld, 1984, pAS) . 

Deze omschrijving wordt door Van Tilburg (1988) aangevuld door het 
ontstaan van eenzaamheidsgevoelens ook te laten afhangen van iemands 
standaards ten aanzien van de kwaliteit van relaties. 
Eenzaamheid wordt algemeen beschouwd als een subjectief verschijnsel dat 
onderscheiden kan worden van sociale isolatie, dat een gebrek aan relaties 
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in kwantitatieve zin inhoudt. 
Van Tilburg formuleert een hypothese waarin expliciet een relatie tussen 
eenzaamheid en ondersteuning verondersteld wordt: "De kwaliteit van het 
gerealiseerde netwerk (c.q. de intensiteit van de ondersteuning die binnen 
primaire relaties verkregen wordt) hangt negatief samen met de intensiteit 
van eenzaamheid" (Van Tilburg, 1988; p.24). Deze hypothese wordt door de 
gevonden samenhangen bevestigd (p.155). Wij veronderstellen in het 
algemeen eveneens een ( negatieve) relatie tussen eenzaamheid en sociale 
steun. Wij zijn weliswaar genoodzaakt deze relatie te specificeren voor elk 
aspect dat in het ondersteuningsproces gemeten wordt, doch deze noodzaak 
biedt tevens de mogelijkheid te zoeken naar nuanceringen in de verwachte 
relatie met elk van de aspecten. 
Een voorwaarde voor het gebruik van eenzaamheid als gerelateerd begrip is 
dat dit begrip betrouwbaar en valide gemeten kan worden. Dit is het geval 
met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld (De Jong-Gierveld, 1984; 
De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985). Deze eenzaamheidsschaal is een 
gemisintensiteitsschaal, er is sprake van een discrepantie tussen de feitelijk 
gerealiseerde en de benodigde/gewenste kwaliteit van relaties. De 
eenzaamheidsschaal lijkt daarbij wat meer nadruk te leggen op de kwaliteit 
van de relatie met een specifiek netwerklid, doorgaans de partner, en op 
het bestaan van relaties met anderen, terwijl het instrument waarmee wij 
discrepanties meten in de mate waarin ondersteunende interacties 
plaatsvinden, meer betrekking heeft op de inhoud van relaties. Daar waar 
bij ons een discrepantie wordt gesignaleerd kan deze te maken hebben met 
de gebrekkige kwaliteit van een of meer relaties, of met het ontbreken van 
netwerkleden die een bepaald type ondersteuning hadden kunnen bieden. 
Ondanks deze verschillen tussen de discrepantie-schaal en de 
gemisintensiteitsschaal, mogen we een aanzienlijke correlatie tussen beide 
instrumenten verwachten. 
Omdat niet voor iedereen het behoefteniveau aan ondersteunende interacties 
even hoog ligt, maar een duidelijk negatieve samenhang tussen interacties 
en discrepanties wel voor de hand ligt (hoe minder interacties iemand 
ontvangt, des te groter de kans op een discrepantie), verwachten wij 
eveneens een sterke samenhang tussen de mate van ondersteunende 
interacties en de score op de gemisintensiteitsschaal, zij het dat deze 
relatie zwakker zal zijn dan de eerder genoemde tussen het ontbreken van 
discrepanties in ondersteunende interacties en de score op de 
gemisintensiteitsschaal. Tenslotte wat gepercipieerde ondersteuning betreft 
verwachten wij een duidelijk negatieve samenhang met de gemisintensiteits
score, zonder verdere voorspellingen te doen over de sterkte van deze 
samenhang vergeleken met de samenhang tussen de gemisintensiteitsscore en 
de beide andere aspecten van sociale steun, interacties en discrepanties. 
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(4b) In hoofdstuk 2 is aangegeven op welke wijze de verschillende aspecten 
van sociale steun verondersteld worden onderling samen te hangen (schema 
2.5). We kunnen nu elk van de aspecten opvatten als afhankelijke variabele, 
om vervolgens na te gaan in hoeverre veranderingen in onafhankelijke 
factoren samengaan met veranderingen in de afhankelijke variabele, (een 
aspect van) sociale steun l.0. 

In schema 2.5 is aangegeven dat de mate van ondersteunende interacties van 
twee factoren afhangt. In de eerste plaats van de behoefte aan 
ondersteuning die de betrokkene heeft, en daarnaast van de mate waarin 
het sociaal netwerk deze ondersteuning kan en wil bieden. Over de 
bereidwilligheid van het sociaal netwerk hebben we geen informatie 
verzameld. 
We bespreken nu hoe veranderingen in behoefte aan ondersteuning, in 
interacties, in discrepanties, en in perceptie aan elkaar gerelateerd kunnen 
worden. 

Hoewel iemands behoefte aan ondersteuning altijd van persoonlijke factoren 
zal afhangen, kunnen we stellen dat bepaalde omstandigheden leiden tot een 
bepaalde behoefte aan ondersteuning. Dat het mogelijk is voor bepaalde 
omstandigheden een niveau van behoefte aan ondersteuning te bepalen blijkt 
uit de scorelijsten die voor min of meer ingrijpende gebeurtenissen zijn 
ontwikkeld (Holmes & Rahe, 1967). Naast concrete gebeurtenissen kunnen 
ook (langerdurende) moeilijkheden bepalen in welke mate men behoefte 
heeft aan ondersteuning. De vraag is of we zonder meer mogen 
veronderstellen dat een verandering in de behoefte aan ondersteuning ook 
zal leiden tot een verandering in (elk van de aspecten van) ondersteuning. 
Een verandering in ondersteunende interacties kan verklaard worden door 
een verandering in behoefte aan ondersteuning. Zo'n verandering in 
behoefte kan veroorzaakt worden doordat er zich in een bepaalde periode 
minder (negatieve) gebeurtenissen hebben voorgedaan dan in een eerdere 
periode. Omgekeerd hoeft een toename van de behoefte aan ondersteuning 
echter niet vanzelf te leiden tot een toename van interacties. De 
bereidwilligheid / mogelijkheden van het sociaal netwerk kunnen beperkt 
zijn, waardoor de interacties niet toenemen. In dat geval veronderstellen we 
een toename van de discrepanties. De discrepantieschaal vormt immers het 
instrument bij uitstek waar de verkregen interacties aan de behoefte 
gerelateerd worden. Er kan echter ook sprake zijn van gebeurtenissen of 
moeilijkheden waar het sociaal netwerk weinig invloed kan uitoefenen, zodat 
de behoefte aan sociale steun niet hoeft toe te nemen, en dientengevolge de 
interacties en discrepanties evenmin. 
Ten slotte wordt het leggen van een relatie tussen verandering in behoefte 
en verandering in interacties bemoeilijkt doordat bepaalde gebeurtenissen en 
moeilijkheden betrekking kunnen hebben op (de relatie met) leden van het 
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sociaal netwerk. Wanneer de relatie met een netwerklid verstoord raakt kan 
dat beschouwd worden als een toename van moeilijkheden. Als dit 
netwerklid voorheen veel ondersteunende interacties bood, kan deze toename 
van moeilijkheden nu gepaard gaan met een afname van interacties. 
Uiteraard hangt een en ander af van de wijze waarop overige netwerkleden 
reageren. 

De genoemde complicaties bij het relateren van veranderingen in 
omstandigheden aan veranderingen in interacties, discrepanties en perceptie, 
leiden tot de volgende voorzichtige verwachtingen. 
Bij een toename van moeilijkheden en/of gebeurtenissen verwachten we 
ofwel een toename van interacties, ofwel een toename van discrepanties. 
Veranderingen in gepercipieerde ondersteuning zullen vooral afhangen van 
veranderingen in discrepanties, terwijl mogelijk veranderingen in de 
interacties zelf ook een rol spelen. 
De wijze waarop deze verwachtingen worden getoetst wordt in paragraaf 
7.4.6 uitgebreid beschreven. 

(5) Ghiselli, Campbell en Zedeck noemen een 'proces-analyse van de 
beantwoording van de respondent' een van de mogelijkheden die een 
bijdrage aan de validiteitsbepaling kan leveren. Zij verstaan hieronder: 
"( ... ) the detailed questioning of subjects as to why they responded a 
certain way to a test item or the questioning of raters as to how and why 
they actually chose a particular rating for an individual. The subjects, or 
raters, should be using a process reasonably close to that which the 
researcher had in mind when he or she developed the instrument. Such 
process data is often an eye-opener" (Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981; p. 
287). 

Gebruik makend van een door Belson (1986) uitgebreid beschreven 
procedure, hebben wij een instrument ontworpen, de Vraag Onderzoek 
Procedure (VOP), waarmee voor afzonderlijke items uit 'sociale steun 
instrumenten' vastgesteld kan worden wat de respondent onder de vraag 
verstaan heeft (Van Busschbach, 1990). Aan het eind van het interview 
wordt de respondent een aantal eerder gestelde vragen opnieuw voorgelegd. 
Door middel van deels open, deels half-gestructureerde vragen wordt de 
respondent gestimuleerd te vertellen hoe zijlhij tot een antwoord is 
gekomen. Met de VOP is het mogelijk op drie aspecten na te gaan of het 
door de respondent gegeven antwoord overeenkomt met .de bedoeling van de 
onderzoeker. In de eerste plaats wordt nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording van een vraag hetzelfde begrip voor ogen had als de 
onderzoeker. Daarnaast wordt nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording van vragen naar ondersteuning de door de onderzoeker 
bedoelde netwerkleden in gedachten had, alsmede de door de onderzoeker 
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bedoelde tijdsperiode waarbinnen de interacties dienden plaats te vinden . 
Vanwege het arbeidsintensieve karakter van deze procedure is besloten 
slechts een klein deel van de ondersteuningsvragen op deze wijze te 
onderzoeken. Bij het maken van een selectie is op twee dingen gelet: in de 
eerste plaats zijn vooral vragen geselecteerd waarvan de indruk bestond 
(o.a. gelet op ervaringen van interview(st) ers) dat ze moeilijkheden 
opleverden. Daarnaast is gelet op een evenredige verdeling over de 
verschillende instrumenten. 

(6) Tenslotte wordt erop gewezen dat door verschillende auteurs de eerder 
genoemde inhoudsvaliditeit wordt beschouwd als een van de aspecten van de 
begripsvaliditeit (Ghiselli, Campbell & Zedeck, 1981; Nunnaly, 1978; De 
Groot, 1961). 

Na deze opsomming van valideringsmogelijkheden besluiten we deze 
paragraaf met het geven van een overzicht waarin nogmaals de 
valideringsanalyses genoemd worden, gerelateerd aan de te valideren 
instrumenten (schema 4.2). Opgemerkt dient te worden dat de bepaling van 
de constructvaliditeit niet plaatsgevonden heeft voor het eerste aspect van 
het sociale steun proces, te weten het sociaal netwerk. De oorzaak hiervan 
is gelegen in het feit dat bij aanvang van het onderzoek het sociaal 
netwerk nog niet als een van de aspecten van sociale steun werd 
beschouwd. Voor wat betreft het sociaal netwerk volstaan wij met het 
vaststellen van de inhoudsvaliditeit. 

4.3 Instrumenten t.b .V. de validering 

In deze paragraaf geven we een overzicht van instrumenten die gebruikt 
zijn ten behoeve van de validiteitsbepalingen, zoals deze in schema 4.2 zijn 
samengevat. Bij de analyses van typen 1, 2a en 2b is uitsluitend gebruik 
gemaakt van de instrumenten zelf. 

Directe vragen over de verkregen/ervaren steun 
Bij de tweede meting zijn twee algemene vragen gesteld over de 
ondersteuning die in het tussenliggende jaar werd ervaren. Deze vragen 
luiden: "Kreeg u van uw omgeving al met al meer of minder steun dan u 
verwacht bad?", en "Vindt u dat u over het geheel genomen voldoende of 
juist onvoldoende hulp/steun t.a.v. X gehad heeft?" (X is het belangrijkste 
probleem van het afgelopen jaar). 
Daarnaast is gevraagd of er mensen zijn geweest die de respondent, ten 
aanzien van het belangrijkste probleem maar ook in het algemeen, het 
afgelopen jaar zijn meegevallen of juist tegengevallen. 
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Schema 4.2 Overzicht instrumenten en bepaling validiteit 

1* 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 

Ondersteunende interacties 
Globaal 

Items 
Vignetten 

Per netwerklid 

Discrepanties 
Globaal 

Items 

Gepercipieerde ondersteuning 
Globaal 

Items 
Vignetten 

Per netwerklid 

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 

*1 samenhang tussen items en onderscheidbaarheid typen ondersteuning, 
ook binnen specifieke subgroepen respondenten 

2a : divergerende en convergerende validiteit 
2b: overeenkomst met oordeel anderen 
3a: relatie met GSSI 
3b: relatie met 'directe' vragen over de verkregen/ervaren steun 
4a : relatie met eenzaamheid 
4b: verklaren van veranderingen in ondersteuning 
5 : procesanalyse van de wijze waarop de antwoorden tot stand komen 

Het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI) 11 

Vrijwel alle ontwikkelde instrumenten voor het meten van sociale steun zijn 
zelfbeoordelings-vragenlijsten en behoren daarmee tot wat Brown en Harris 
(1978, 1986) het 'respondent-based' type onderzoeksinstrument hebben 
genoemd. Bij dit type meting is het de respondent die bepaalt in welke mate 
er sprake was van het bedoelde gedrag, bijvoorbeeid in vertrouwen nemen, 
waardering tonen. Wat de respondent nu precies> onder 'in vertrouwen 
nemen' en 'waardering' verstaat en op grond van welke frequenties zijlhij 
kiest uit antwoordcategorieën als 'nooit', 'soms', of 'vaak' blijft 
onduidelijk. Anders gezegd: het antwoordproces onttrekt zich aan de 
waarneming van de onderzoeker. En hierin zit dan ook het belangrijkste 
verschil met de zogenaamde 'investigator-based' meetprocedure (Rutter & 
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Brown, 1966; O'Connor & Brown, 1984; Brown & Harris, 1986). Kenmerkend 
voor deze onderzoeker-georiënteerde benadering zijn de volgende twee 
zaken. (1) De onderzoeker bepaalt wat er precies met een bepaald begrip, 
bijvoorbeeld 'in vertrouwen nemen', 'waardering tonen', wordt bedoeld en 
wat de antwoordcategorieën in termen van frequentie, intensiteit en duur 
betekenen. (2) De onderzoeker gaat in een semi-gestructureerd gesprek (of 
nog beter maar doorgaans niet mogelijk, met behulp van observatie) na in 
welke mate het gedrag heeft plaatsgevonden dat volgens a priori opgestelde 
criteria onder het bewuste begrip valt. Voor zover ons bekend is deze 
benadering op het gebied van sociale steun alleen nog maar toegepast door 
Brown en zijn medewerkers. De belangrijkste voordelen van de onderzoeker
georiënteerde benadering lijken te zijn: het expliciete karakter van het 
meetproces, de duidelijkheid over wat men precies meet, en het feit dat 
allerlei factoren beter onder controle kunnen worden gehouden, zoals 
antwoordstijlen, persoonlijkheid, copingvaardigheden, bijzondere omstandig
heden die bij zelfbeoordelingsvragenlijsten naar sociale steun het antwoord 
mede bepalen. Dit komt de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit ten 
goede. De procedure is echter zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. 

Het Groningen Sociale Steun Interview (GSSI) is deels gebaseerd op de 
secties 'confiding' en 'active emotional support' uit de Self-Evaluation and 
Social Support schedule (SESS) (O'Connor & Brown, 1984; Brown, Andrews, 
Harris, Adler, & Bridge, 1986). De SESS werd ontwikkeld ten behoeve van 
onderzoek naar de voorspellende waarde van zelfwaardering en sociale steun 
voor het ontstaan van depressie na het optreden van een ingrijpende 
gebeurtenis. De GSSI bouwt voort op alleen het sociale steun gedeelte van 
de SESS. Daarnaast werden, gecreëerd volgens de werkwijze van Brown, 
secties toegevoegd die betrekking hadden op 'instrumentele ondersteuning' 
en 'social companionship'. 
De GSSI is een semi-gestructureerd interview. Het bestaat uit een 
vragenschema, een handleiding en een scoringsformulier. De GSSI dient om 
de relatie met een of meer belangrijke netwerkleden te karakteriseren in 
termen van vijf dimensies van sociale steun: (1) 'In vertrouwen nemen', (2) 
'Actieve emotionele steun' (van het netwerklid), (3) 'Kwaliteit van de 
interactie' tussen de respondent en het netwerklid, (4) 'Instrumentele 
ondersteuning', en (5) 'Social companionship'. Bij 'in vertrouwen nemen' 
gaat het om de mate waarin de respondent het netwerklid daadwerkelijk in 
vertrouwen heeft genomen, dat wil zeggen, vertelt heeft over persoonlijke 
gevoelens en emotioneel geladen onderwerpen. Moeilijkheden en belangrijke 
gebeurtenissen staan hierbij centraal. Bij actieve emotionele steun gaat het 
om de mate waarin het netwerklid de respondent heeft gesteund in de vorm 
van woorden en/of daden van medeleven, geruststelling, advies, waardering, 
aanmoediging, zowel in reactie op in vertrouwen nemen van de responden( 



54 

als spontaan.. Bij kwaliteit van de interactie staat centraal in welke mate 
het samenzijn van de respondent en het netwerklid in het algemeen, en de 
interacties tussen beiden in het bijzonder, positieve en negatieve elementen 
bevat. Het betreft dus strikt genomen niet zozeer sociale steun maar meer 
de kwaliteit van de relatie. Is het contact levendig, prettig, ontspannen of 
juist onverschillig, koel, vervelend, gespannen. Er wordt hierbij ook zeer 
nadrukkelijk gelet op de gevoelens van de respondent tijdens de interactie 
en op gedrag dat mogelijkerwijs aanwijzingen oplevert voor de affectieve 
toon, zoals knuffelen of ruzie maken. Bij instrumentele hulp gaat het om de 
mate waarin de ander de respondent in praktische zin geholpen heeft met 
alledaagse dingen en/of praktische hulp bood die relatief veel tijd of 
inspanning kostte. Bij companionship gaat het om de mate waarin de 
respondent en het netwerklid elkaars gezelschap zochten of samen dingen 
ondernomen hebben die kunnen variëren van een kopje koffie drinken bij 
elkaar of elders tot samen op vakantie gaan. 

De periode waarvoor de GSSI wordt afgenomen is 10 principe variabel. 
Tijdens de afname van de GSSI bij de eerste meting is een periode 
aangehouden van twaalf maanden voorafgaande aan het interview, waarbij 
het accent op de laatste drie à vier maanden lag. De reden om een periode 
van een jaar te nemen was dat daarmee de kans vrij groot is dat zich 
tenminste enkele tegenslagen, uitdagingen of moeilijkheden hebben 
voorgedaan. Dit geeft de mogelijkheid om naast de alledaagse sociale steun 
ook de steun in tijden van stress in de beoordeling te betrekken. Een veel 
kortere periode heeft bovendien het nadeel dat een tijdelijke opleving of 
inzinking in de relatie met de ander het beeld kan vertekenen. 
De verkregen informatie wordt gescoord op 4-punts schalen (4 = hoog, 3 = 
matig/gemiddeld, 2 = gering en 1 = geen/weinig). Ten aanzien van de 
aspecten 'in vertrouwen nemen' en 'actieve emotionele steun' zijn de door 
Brown gehanteerde 5-punts schalen overgenomen. Dit houdt in dat bij deze 
twee aspecten nog een score 5 ('heel hoog') kan worden toegekend. 
De scoring vindt plaats enerzijds op basis van een aantal algemene en 
dimensie-specifieke richtlijnen, vastgelegd in de handleiding, en anderzijds 
op basis van common-sense overwegingen. Kwaliteit van de interactie wordt 
gescoord op twee schalen: 'positieve kwaliteit van de interactie', een schaal 
die aangeeft in welke mate er positieve elementen in de interactie tussen de 
respondent en het netwerklid zitten, en 'negatieve kwaliteit van de 
interactie', waarop de mate van negatieve elementen kan worden gescoord. 

Bij de tweede meting staat centraal in welke mate er sprake is van in 
vertrouwen nemen, steun en hulp met betrekking tot één specifieke 
moeilijkheid, uitdaging of tegenslag. We hebben de respondent gevraagd wat 
voor haar/hem de belangrijkste moeilijkheid of gebeurtenis geweest is in het 
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jaar tussen beide metingen. Over deze belangrijkste moeilijkheid of 
gebeurtenis is een aangepaste versie van de OSSI, de OSSI-S (S van 
specifiek), afgenomen. De OSSI-S is eveneens een semi-gestructureerd 
interviewen bestaat ook uit een vragenschema, handleiding en 
scoringsformulier. Drie dimensies komen in de OSSI-S aan de orde: (1) In 
vertrouwen nemen, (2) Actieve emotionele steun, en (3) Instrumentele hulp. 

Selectie van binnen de OSSI te beoordelen relaties 

De OSSI is bij de eerste meting gebruikt om drie relaties te onderzoeken: 
die met de partner en de twee personen van 18 jaar of ouder uit het 
netwerk die volgens de respondent het belangrijkste voor haar/hem waren. 
Als de respondent geen partner had, werd in plaats daarvan ook de relatie 
met de op twee na belangrijkste persoon beoordeeld. Wie deze belangrijkste 
netwerkleden waren is vastgesteld met de affectieve netwerkafbakenings
methode, die in paragraaf 3.1.1.3 behandeld wordt. De OSSI-S is bij de 
tweede meting· gebruikt om opnieuw de drie belangrijke relaties te 
beoordelen waaronder de partner. Een voorwaarde was dat tenminste twee 
van de drie bij de OSSI nagevraagde netwerkleden bij de OSSI-S opnieuw 
tot de geselecteerde netwerkleden zouden behoren. Dit betekende dat, nadat 
de respondent bij de tweede meting opnieuw de drie belangrijkste netwerk
Ieden had geselecteerd, nagegaan is in hoeverre deze drie ook bij de eerste 
meting geselecteerd waren. Bleek de overlap tussen de twee setjes van drie 
namen minder dan twee te zijn dan diende de respondent uit de drie bij de 
eerste meting geselecteerde netwerkleden nog eens de een of twee 
belangrijkste te selecteren. De OSSI-S is dus, afhankelijk van de overlap in 
namen, afgenomen voor drie, vier of vijf netwerkleden. 

Eenzaamheid 
Zoals in paragraaf 4.2 al is aangegeven is eenzaamheid gemeten met behulp 
van de eenzaamheidsschaal van De Jong-Oierveld (De Jong-Oierveld, 1984; 
De Jong-Oierveld & Kamphuis, 1985). Bij het begin van dit onderzoek 
bestonden er twee versies van deze schaal, ieder met elf items. Tien items 
uit beide waren in beide schalen identiek, terwijl het elfde verschilde. Niet 
duidelijk was welke van de twee 'elfde items' het beste in de schaal zou 
passen. Daarom hebben wij beide items meegenomen en zodoende twaalf 
vragen gesteld. De vragen zijn deels positief, deels negatief gesteld, waarbij 

. de respondent kan antwoorden op een vijfpuntsschaal. Psychometrisch 
onderzoek heeft geleid tot een (Rasch-)schaal van elf items, die voldoende 
betrouwbaar en valide is (De Jong-Oierveld & Kamphuis, 1985, 1986). 
Schaalconstructie vindt plaats door de scores te dichotomiseren, waarbij de 
middelste categorie bij het negatieve alternatief wordt meegeteld. 
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Verklaren van veranderingen in ondersteuning 
In paragraaf 4.2 is aangegeven dat veranderingen in ondersteuning het 
gevolg kunnen zijn van een verandering in behoefte aan ondersteuning. Ook 
is gesteld dat veranderingen in de aard (ernst) van gebeurtenissen en 
moeilijkheden gebruikt zullen worden als indicator voor een verandering in 
behoefte aan ondersteuning. De mate waarin zich moeilijkheden voordoen is 
gemeten met de Groningse Lijst Langdurige Moeilijkheden (GLLM), een lijst 
waarin gevraagd wordt van zestien (deels relationele) moeilijkheden aan te 
geven in welke mate ze gedurende een bepaalde periode (tot maximaal het 
afgelopen jaar) gespeeld hebben. Gekozen kan worden uit vier 
antwoordmogelijkheden, variërend van 'helemaal niet' tot 'heel erg'. De 
GLLM bestaat voorts nog uit vijftien vragen naar omstandigheden of 
gebeurtenissen die opgevat kunnen worden als moeilijkheden, waarbij de 
respondent slechts dient aan te geven of er al dan niet sprake is van de 
betreffende omstandigheid. De lijst wordt afgesloten met een open vraag 
naar moeilijkheden die gespeeld hebben en die de respondent nog niet heeft 
kunnen vermelden (Hendriks, Ormel & Van de Willige, 1989). 
Speciaal voor dit onderzoek zijn drie korte Lijsten met Groepsspecifieke 
Moeilijkheden (LGM) gemaakt, waarin bij de tweede meting gevraagd werd 
naar moeilijkheden die betrekking hebben op juist die gebeurtenis, op grond 
waarvan de respondent voor dit onderzoek is geselecteerd: (1) zwangerschap, 
bevalling en de postnatale periode, (2) pensionering, en (3) verhuizing. 

Gebeurtenissen zijn gemeten met de Groningse Gebeurtenissen Lijst (GGL), 
die bestaat uit 68 vragen betreffende plezierige en onplezierige 
gebeurtenissen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan, aangevuld met 
acht open vragen waarmee de respondent uitgenodigd wordt allerlei 
gebeurtenissen, die zijlhij nog niet heeft kunnen vermelden, te beschrijven. 
Bij elke vraag diende, wanneer de gebeurtenis voorgekomen was, ook de 
maand waarin dat gebeurd was vermeld te worden. 

Procesanalyse Van de wijze waarop de antwoorden tot stand komen 
De Vraag Onderzoek Procedure (VOP) is, vanwege het arbeidsintensieve 
karakter, slechts afgenomen bij een beperkt aantal respondenten en over 
een beperkt aantal vragen. Om toch over zoveel mogelijk vragen informatie 
te verzamelen kregen de drie interviewsters bij wie de VOP deel uitmaakte 
van het interview, ieder de opdracht een verschillende set met 
ondersteuningsvragen te behandelen. Daardoor kon ' de VOP worden 
behandeld voor enkele interactie-items (104, 106, 114, 120, 124, 140), 
perceptie-items (POl, P02, PlO, P20, P30), vignetten (V4A, V8A, V10A, 
V17A, V21A), en enkele netwerklidspecifieke items (N120, NI29, NI41, NP15, 
en NP25) (de bij deze nummers horende vragen staan in bijlage 2 vermeld). 
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In de drie voorgaande paragrafen is besproken op welke wijze de 
betrouwbaarheid en validiteit bepaald wordt van de instrumenten om sociale 
steun te meten. In de volgende paragraaf wordt de derde vraagstelling van 
deze studie verder uitgewerkt, die betrekking heeft op de relatie tussen 
kenmerken van het sociaal netwerk en andere aspecten van sociale steun. 

4.4 Selectie van kenmerken van het sociaal netwerk 

Eerder is vastgesteld wie er tot het sociaal netwerk gerekend worden 
(paragraaf 2.2.1). In deze paragraaf gaan we vanuit de derde 
onderzoeksvraag, "Bestaan er relaties tussen kenmerken van het sociaal 
netwerk enerzijds en de overige aspecten in het proces van ondersteuning 
anderzijds?", na welke kenmerken van het sociaal netwerk gerelateerd 
kunnen zijn met andere aspecten in het proces van ondersteuning: 
interacties, discrepanties en perceptie. Er wordt op gewezen dat we ons 
beperken tot netwerkkenmerken in relatie tot globale indicatoren van 
ondersteuning. De relatie tussen netwerklidspecifieke (relatie-)kenmerken en 
netwerklidspecifieke ondersteuning wordt niet onderzocht. Dit neemt niet 
weg dat veel kenmerken van de relatie tussen één netwerklid en de 
betrokkene op geaggregeerd netwerkniveau onderzocht kunnen worden. Te 
denken valt aan de contactfrequentie die voor de relatie tussen elk 
netwerklid en de betrokkene afzonderlijk bepaald kan worden. Door deze 
informatie voor alle netwerkleden samen te nemen, te aggregeren, is het 
mogelijk netwerkkenmerken te genereren, zoals 'de gemiddelde 
contactfrequentie', of 'het aantal netwerkleden dat de betrokkene 
tennlÏTIste eens per week ziet'. 

In de literatuur worden uiteenlopende netwerkkenmerken genoemd. Mitchell 
en Trickett (1980), Klein Beernink (1983), Hall en Wellman (1985) en Vaux 
(1988) geven overzichten van dergelijke kenmerken. Alvorens deze 
kenmerken te bespreken maken we een onderscheid in typen kenmerken. 
(1) In de eerste plaats hebben sommige kenmerken betrekking op de 
interacties of de relatie tussen een netwerklid (of het netwerk als geheel) 
en de betrokkene. We noemen dit interactie- en relatie kenmerken. Voorbeeld 
van een interactiekenmerk is de eerder genoemde contactfrequentie, terwijl 
de duur van de relatie gezien kan worden als een relatiekenmerk. 
(2) Daarnaast bestaan er kenmerken die alleen betrekking hebben op het 
netwerklid (of het netwerk als geheel) en die niet afhankelijk zijn van het 
al dan niet bestaan van een relatie tussen het netwerklid en de betrokkene. 
We noemen dit persoonskenmerken. Voorbeeld van een persoonskenmerk is 
het geslacht van het netwerklid. 
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We bespreken nu eerst de interactie- en relatiekenmerken en daarna de 
persoonskenmerken. 

4.4.1 Interactie- en relatiekenmerktn 

Om ondersteunende interacties te kunnen overdragen moet er sprake zijn 
van een of andere vorm van contact. Maar netwerkleden kunnen zich van 
elkaar onderscheiden in de wijze waarop de contacten plaatsvinden. In de 
eerste plaats kunnen contacten uiteenlopen in duur. Soms beslaat een 
contact slechts enkele seconden, terwijl er in andere gevallen sprake is van 
een langdurig onafgebroken contact. We gaan er van uit dat de kans op het 
overdragen van (meer) ondersteunende interacties toeneemt met de duur van 
het contact. 
Relaties verschillen ook in de frequentie van contact. Ook hierbij gaan we 
ervan uit dat een grotere contactfrequentie leidt tot een grotere kans op 
het overdragen van (meer) ondersteunende interacties (Dean & Tausig, 1986; 
House & Kahn, 1985; Pilisuk & Froland, 1978; PhiIIips, 1981) 12. Berkman en 
Syme (1979) gebruiken de contactfrequentie zelfs in een index, bedoeld als 
maat voor sociale steun. 
Tenslotte kan de plaats waar de contacten zich afspelen relevant zijn. Bij 
telefonisch contact kan geen sprake zijn van fysieke ondersteuning. Een 
factor die zowel duur, frequentie als plaats van contacten beïnvloedt, is de 
geografische afstand tussen het netwerklid en de betrokkene. Waarschijnlijk 
is het feit dat de geografische afstand slechts indirect van invloed is op 
de mate van ondersteunende interacties, de reden dat deze factor in de 
literatuur weinig genoemd wordt. 

Behalve de genoemde interactiekenmerken zijn er enkele relatiekenmerken te 
onderscheiden. In de drie benaderingen om het sociaal netwerk te definiëren 
staan de volgende drie kenmerken centraal: (1) het onderhouden van 
contacten, (2) het op basis van cultureel bepaalde normen kunnen spreken 
van een of andere roirelatie, en (3) de affectieve lading die door de 
betrokkene aan een relatie gegeven wordt. Deze kenmerken kunnen alle drie 
relatiekenmerken genoemd worden. 

Een relatiekenmerk waarvan verondersteld wordt dat het eveneens van 
invloed is op de mate van ondersteuning, is de mate wàarin het netwerklid 
en de betrokkene op bepaalde sociaal-demografische kenmerken overeen
stemming vertonen. Dean en Tausig maken daartoe onderscheid tussen 
'homofiele' en 'heterofiele' relaties, waarbij relaties waarin netwerklid en 
betrokkene op kenmerken als geslacht en leeftijd overeenstemmen, als 
homofiel worden aangeduid. De reden waarom in zulke homofiele relaties de 
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ondersteuning geacht wordt sterker te zijn is dat "( .. . ) the social distance 
between the confidant and the respondent is short and communication is 
facilitated" (Dean & Tausig, 1986, p.123) . Een door de auteurs berekende 
'heterophily score', waarbij het absolute verschil genomen wordt in geslacht, 
dagelijkse bezigheden en opleiding tussen de betrokkene en een netwerklid, 
levert echter teleurstellende resultaten op. Dean en Tausig schrijven dit toe 
aan het feit dat de belangrijkste ondersteuning meestal geboden wordt door 
de partner, iemand die doorgaans van het andere geslacht is en mogelijk 
ook afwijkt wat betreft leeftijd, dagelijkse bezigheden en opleidingsniveau. 
Ook Lin, Dumin en Woelfel (1986) berekenen een homofilie-index, gebaseerd 
op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en dagelijkse bezigheden. Vaux (1981) 
tenslotte acht de homogeniteit tussen een netwerklid en de betrokkene met 
betrekking tot geslacht leeftijd, sociale status en ethniciteit, een factor die 
de mate van ondersteuning mede bepaalt. Vanwege de teleurstellende 
resultaten met dergelijke indices (hetgeen gelet op de door Dean en Tausig 
genoemde reden begrijpelijk is), zullen we afzien van het gebruik ervan. 

De duur van de relatie is een kenmerk dat regelmatig in de literatuur 
genoemd wordt. Dean en Tausig (1986), House en Kabn (1985), en Pilisuk en 
Froland (1978) achten dit kenmerk van belang voor de mate van 
ondersteuning. Hoewel dit op het eerste gezicht voor de hand ligt, kleven 
er toch aanzienlijke bezwaren aan het hanteren van de relatieduur als 
relatiekenmerk. Het grootste bezwaar is dat de relatieduur samenhangt met 
enkele andere variabelen, waarvan het type relatie, alsmede de 
afhankelijkheid van de leeftijd van de respondent (en het netwerklid) wel 
de belangrijkste zijn. Dat de relatieduur met zussenIbroers per definitie 
groter is dan met eigen kinderen, hoeft nog niets te zeggen over de mate 
van ondersteuning. Specificering van deze relatie voor afzonderlijke 
roltypen is dus een eerste vereiste. Maar ook per roltype blijven er teveel 
onduidelijkheden bestaan om een beargumenteerde veronderstelling omtrent 
de relatie tussen de duur van de relatie en de mate van ond'ersteuning 
mogelijk te maken. 

Een belangrijk relatiekenmerk is het type relatie. Dit kenmerk is al aan de 
orde geweest omdat het centraal staat in een van de drie benaderingen 
waarmee een relatie gedefinieerd kan worden, en wel de normatieve 
benadering. Veel auteurs wijzen op het type relatie als een relevante factor 
voor de mate van ondersteuning in een relatie. (o.a. Berkman & Syme, 1979; 
Hall & Wellman, 1985; Milardo, 1988; Procidano & Heller, 1983; Phillips, 
1981; Pilisuk & Froland, 1978; Shulman, 1976). Ook in de opsommingen van 
aspecten van House (1981), Turner (1983), Tardy (1985) en Veiel (1985) 
speelt het type netwerk lid een rol. 
Eerder is gesteld dat normen betreffende rechten en plichten in bepaalde 
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typen relaties de wijze waarop iemand interacties evalueert, kunnen 
beïnvloeden. Maar ook de mate waarin zich deze interacties voordoen kan 
afhangen van het type relatie tussen beide personen. Aan de ene kant kan 
de betrokkene bij het zoeken van steun in het netwerk die personen 
uitkiezen waarbij de kans van slagen op grond van het type relatie het 
grootst is. Andersom kan het netwerklid zich op grond van het type relatie 
verplicht voelen steun te bieden. 
Ten slotte is het mogelijk dat de typen relaties die in een netwerk 
voorkomen van invloed zijn op de mate waarin de betrokkene zich gesteund 
voelt, door de wetenschap dat men beschikt over netwerkleden die, als dat 
nodig mocht zijn, geacht worden bij te springen. 
Aan het gebruik van het 'type netwerklid' als relatiekenmerk kleven echter 
nogal wat bezwaren. Tot nu toe is slechts gesproken over de mate waarin 
normen de inhoud of beoordeling van een relatie bepalen. Dit is met name 
bij familierelaties het geval. Andere aspecten spelen echter ook een rol bij 
de totstandkoming van een type relatie. Te denken valt aan geografische 
afstand (buren, huisgenoten), inhoud of plaats van de contacten (collega's). 
Juist omdat verschillende factoren het type relatie kunnen bepalen, kan een 
indeling in de gebruikelij ke relatietypen tot problemen leiden (een vriend 
die tevens buurman is, een dochter die tevens collega is, etc.). 
Vanwege de genoemde bezwaren zien wij af van het gebruik van dit 
relatiekenmerk. 

De tot nu toe besproken interactie- en relatiekenmerken hebben gemeen dat 
ze allen een betekenis hebben in een individuele relatie tussen een 
netwerklid en de betrokkene. Om ze als netwerkkenmerk op te vatten 
dienen deze relatiekenmerken geaggregeerd te worden. Twee 
relatiekenmerken die slechts op netwerkniveau betekenis hebben zijn de 
dichtheid van het netwerk en de netwerkomvang. 
Veel auteurs noemen de dichtheid van het netwerk als een belangrijke 
factor in relatie tot (andere aspecten van) sociale steun, hoewel onduidelijk 
is op welke wijze 'netwerkdichtheid' een rol kan spelen. Met de dichtheid 
van een netwerk wordt de mate bedoeld waarin tussen netwerkleden 
onderling relaties bestaan. Hoe deze relaties er moeten uitzien is overigens 
niet duidelijk, zodat het de vraag is of bijvoorbeeld het feit dat twee 
netwerkleden elkaars naam kennen, al voldoende is om van een relatie te 
spreken, of dat er sprake moet zijn van onderlinge contacten. 
Sommigen menen dat dichte netwerken, dat wil zeggen netwerken van 
mensen die veel onderlinge contacten hebben, in staat zijn meerlbeter 
ondersteuning te bieden (Caplan, 1974; Belle, 1979). Een mogelijke 
verklaringen hiervoor is dat netwerkleden zich onderling op de hoogte 
stellen van eventuele problemen bij de respondent, en bovendien in staat 
zijn de hulpverlening beter onderling op elkaar af te stemmen (Hammer, 
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1981; Milardo, 1988). Een andere mogelijkheid is dat in dichte netwerken, 
door de vele onderlinge contacten, een grotere kans bestaat op het 
ontwikkelen en in stand houden van een homogeen normen- en 
verwachtingenpatroon, zodat de respondent weet wat zij/hij van het 
netwerk kan verwachten. Dat clit overigens ook verkeerd kan uitpakken 
blijkt warmeer de respondent degene is die zich niet meer houdt aan de 
normen die binnen het netwerk gelden (Hirsch, 1978). Daarnaast bestaat de 
kans dat in een dicht netwerk de onderlinge contacten tot een relatief 
kleine kring beperkt blijven, zodat de kans op ondersteuning buiten deze 
kring afneemt (Granovetter, 1973). 
Al met al bestaat er dus nogal wat onduidelijkheid over de wijze waarop 
netwerkdichtheid aan ondersteuning is gerelateerd, een conclusie die Hall en 
Weil man (1985) eveneens trekken. Gelet op genoemde argumenten 
veronderstellen wij slechts dat een eventuele invloed van 'netwerkclichtheid' 
gericht zal zijn op de mate waarin zich ondersteunende interacties 
voordoen, of op de gepercipieerde ondersteuning . 

Het laatste relatiekenmerk dat aan de orde komt is de omvang van het 
netwerk. In de literatuur wordt de omvang van het sociaal netwerk 
regelmatig genoemd als zijnde gerelateerd aan de mate van ondersteuning 
(Phillips, 1981; Pilisuk & Froland, 1978; House & Kahn, 1985; Lin, Dumin & 
Woelfel, 1986; Hall & Wellman, 1985). Doorgaans wordt een groter netwerk 
geacht samen te gaan met een hogere mate van ondersteuning. De J ong
Gierveld echter kent een veel geringer gewicht toe aan de omvang van het 
netwerk (in relatie tot welbevinden en het voorkomen van eenzaamheid): 
"( ... ) the contenl and quality of the relationships, as perceived by the 
individuals involved, have thereby been shown to have greater significanee 
than the size and the composition of the network of relationships, as 
objectively assessed" (De Jong-Gierveld, 1986; p.1). 
We trachten de invloed van de omvang van het netwerk te specificeren naar 
de afzonderlijke aspecten in het ondersteuningsproces: interacties, 
discrepanties en perceptie. Hoewel op het eerste gezicht een positieve 
samenhang tussen netwerk omvang en mate van ondersteunende interacties 
voor de hand ligt zijn er toch twee kanttekeningen te maken. De kans dat 
tenminste één netwerklid beschikbaar is voor ondersteuning, of dat zich in 
het netwerk een persoon bevindt met bepaalde, bij een probleem gewenste, 
kwaliteiten, is groter bij een omvangrijker netwerk. Aan de andere kant is 
de tijd die de betrokkene kan steken in het onderhouden van contacten met 
elk afzonderlijk netwerklid beperkt, en met het toenemen van de omvang 
van het netwerk bestaat de kans dat de tijd per netwerklid, en daarmee de 
contactfrequentie of de duur van de contacten, afneemt. 
Een ander probleem is dat niet duidelijk is van welk netwerk de omvang 
relevant zou zijn. Eerder is al aangegeven dat het sociaal netwerk bestaat 
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uit drie typen netwerkleden, namelijk (1) personen waar de betrokkene op 
een of andere wijze contact onderhoudt (exchange-benadering), (2) personen 
waarmee een relatie bestaat op grond van bepaalde normen (normatieve 
benadering), en (3) personen waar de betrokkene een affectieve band mee 
heeft (affectieve benadering). De rol die de omvang van het netwerk zou 
kunnen spelen lijkt daarom nauwkeuriger bepaald te kunnen worden wanneer 
deze drie typen netwerkleden afzonderlijk behandeld worden. De omvang van 
het 'exchange'- netwerk lijkt dan met name samen te hangen met de mate 
van ondersteunende interacties, waarbij gewezen wordt op de eerder 
genoemde kanttekening, betreffende de beschikbare tijd per netwerklid. De 
omvang van het affectieve netwerk lijkt eerder samen te hangen met de 
mate waarin de betrokkene ondersteuning percipieert. De omvang van het 
normatieve netwerk tenslotte, zou doordat het de verwachtingen bij de 
betrokkene over de ondersteuning waar zij/hij op kan rekenen (mede) 
bepaalt, eveneens de gepercipieerde ondersteuning beïnvloeden. Juist 
vanwege de normen die de relaties met het laatstgenoemde netwerk bepalen, 
is zowel een positieve als een negatieve gepercipieerde ondersteuning 
denkbaar. 

4.4.2 Persoonskenmerken 

Naast de eerder besproken relatiekenmerken beschikken afzonderlijke 
netwerkleden over bepaalde persoonskenmerken. Deze kenmerken zijn niet 
afhankelijk van de relatie die het netwerklid heeft met de betrokkene. We 
kunnen deze kenmerken onderscheiden in lichamelijke, sociaal-psychologische 
en sociaal-demografische. Bij lichamelijke kenmerken denken we aan de 
gezondheid van het netwerklid, bij sociaal-psychologische kenmerken aan de 
mate waarin iemand geleerd heeft anderen te helpen (opleiding en geslacht 
kunnen hierbij een rol spelen), terwijl bij sociaal-demografische kenmerken 
tenslotte te denken valt aan de tijd die een netwerklid beschikbaar heeft 
voor het onderhouden van een relatie met de respondent. Hoewel deze tijd 
mede afhankelijk is van de aard van de relatie, en in die zin dus vrij 
rekbaar is, zijn er factoren aan te wijzen die de mogelijkheden van een 
netwerklid in dit opzicht mede bepalen, zoals de dagelijkse bezigheden van 
het netwerklid, alsmede de mate waarin dit netwerklid weer andere 
netwerkleden heeft die veel ondersteuning nodig hebben. 
In de literatuur wordt aan één van deze kenmerken,- het geslacht van het 
netwerklid, een relevante functie in het ondersteuningsproces toegekend. In 
het algemeen worden vrouwelijke netwerkleden geacht ondersteunender te 
zijn. Zo refereren House en Kahn (1985, p.93) aan Belle (1982) : 
nA neglected but promising variabie appears to be the sex of the other or 
others in a relationship or network. Evidence suggests that relationships 
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with women may be more supportive and health promising than relationship 
with men ( ... )". (Zie ook House, Umberson & Landis, 1988, p.300). 

Een mogelijke verklaring voor de extra ondersteuning door vrouwen is dat 
vrouwen enerzijds van oudsher geacht worden meer (emotionele) 
ondersteuning te kunnen bieden, terwijl zij zich anderzijds ook meer in 
een maatschappelijke positie bevinden waarin sociale steun gevraagd en 
geboden wordt. 
Beschouwen we het persoonskenmerk 'geslacht' op netwerkniveau, dan 
spreken we over geslachtssamenstelling van het netwerk. Dit netwerk
kenmerk wordt door House en Kahn (1985) expliciet genoemd. Hoewel dat 
niet expliciet aangegeven is, verwachten zij op netwerkniveau vermoedelijk 
geen andere relatie (met bijvoorbeeld ondersteunende interacties) dan op 
relatieniveau, hetgeen inhoud dat netwerken die voor een groter deel uit 
vrouwen bestaan, geacht worden ondersteunender te zijn. 

Samenvattend kunnen we stellen dat van veel relatie- en persoonskenmerken 
niet duidelijk is of, en zo ja hoe, ze samenhangen met de overige 
onderscheiden ' aspecten van sociale steun. Hoewel een aantal auteurs 
veronderstellingen uitspreekt op netwerkniveau, is het de vraag of 
individuele kenmerken zo sterk zijn dat ze ook op netwerkniveau relevant 
zijn. In het onderhavige onderzoek worden slechts enkele netwerkkenmerken 
beschouwd in hun relatie met de andere aspecten van steun. Schema 4.3 
geeft een overzicht van deze kenmerken. 

Schema 4.3 Overzicht van geselecteerde netwerkkenmerken 

Interactie- en Relatiekenmerken 
Netwerkomvang 

-exchange netwerk 
-normatief netwerk 
-affectief netwerk 

Dichtheid 
Con ta ctfreq uen tie 
Duur contacten 
Geografische afstand 

Persoonskenmerken 
Geslachtssamenstelling 

4.5 Overzicht van instrumenten per meetmoment 

De dataverzameling, zoals in detail in het volgende hoofdstuk beschreven, 
bestond uit drie meetmomenten. Een eerste meting (Tl) die plaats vond bij 
304 respondenten, een hertest (Th) vier weken later bij 69 respondenten, en 
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een tweede meting (T2), een jaar na Tl bij 282 respondenten. 
We besluiten dit hoofdstuk met een overzicht van de diverse vragenlijsten, 
zoals deze zijn afgenomen per meetmoment (schema 4.4). In dit overzicht 
zijn zowel instrumenten opgenomen die aspecten van sociale steun meten, 
als instrumenten die gebruikt zijn ten behoeve van de validiteitsanalyses. 
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Schema 4.4 Overzicht van de afgenomen instrumenten per meting 

Instrument 

Sociaal netwerk 
Afbakening met- exchange-methode 

- rolrelatie-methode 
- affectieve methode 

Kenmerken netwerkleden / relatiekenmerken 

Ondersteunende interacties 
Globale ondersteunende interacties 
Netwerklidspecifieke ondersteunende interacties 
Positieve interactie-vignetten 
Negatieve interactie-vignetten 

Discrepanties 
Discrepanties in ondersteunende interacties 

Perceptie 
Globale gepercipieerde ondersteuning 
Netwerklidspecifieke gepercipieerde ondersteuning 
Positieve perceptie-vignetten 
Negatieve perceptie-vignetten 

TEN BEHOEVE V AN VALIDITEITSANALYSES: 
Sociale steun (interview) 
GSSI 
GSSI-S 

Eenzaamheidsschaal 

Moeilijkheden / Gebeurtenissen 
GLLM (Groningse Lijst Langdurige Moeilijkheden) 
LGM (Lijst Groepsspecifieke Moeilijkheden) 
GGL (Groningse Gebeurtenissen Lijst) 

Tl Th 

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 

T2 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

Slechts een deel van de vignetten, bestaande uit zowel enkele 
interactie- als perceptie-vignetten, en zowel positieve als negatieve 
vignetten is bij de hertest voorgelegd. 

** . Opnieuw is gevraagd naar de contactfrequentie, de duur van de 
contacten, de waardering van de contacten, en de onderlinge contacten 
tussen de eerste tien netwerkIeden (dichtheid). 
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5 DATAVE~G 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de respondenten zijn 
geselecteerd en de data zijn verzameld. In paragraaf 5.1 komt de keuze van 
het type respondenten aan de orde. In paragraaf 5.2 wordt beschreven hoe 
de potentiële respondenten zijn geselecteerd en benaderd. De responscijfers 
worden in paragraaf 5.3 besproken. In paragraaf 5.4 staat de wijze waarop 
de data zijn verzameld centraal. Tenslotte wordt in paragraaf 5.5 een 
overzicht gegeven van enkele demografische kenmerken van de gehele 
onderzoeksgroep, alsmede van enkele te onderscheiden subgroepen. 

5.1 Keuze van type respondenten 

De eerste vraag is uit welk type respondenten de onderzoeksgroep dient te 
bestaan. Het ligt voor de hand de onderzoeksgroep zodanig samen te stellen 
dat deze een getrouwe afspiegeling vorm van de populatie waarnaar 
gegeneraliseerd wordt. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen en 
testen van instrumenten die in een algemene populatie (vanaf een bepaalde 
leeftijd; wij kozen voor een grens van 18 jaar) bruikbaar zijn. Om die reden 
zou bijvoorbeeld met een aselecte steekproef uit enkele bevolkingsregisters 
een goede onderzoeksgroep gevormd kunnen worden. 
Wij hebben echter getracht respondenten te vinden die extra mogelijkheden 
bieden met betrekking tot de validering van de sociale steun instrumenten. 
Een belangrijke vorm van validering is het kunnen verklaren van 
veranderingen in de scores op het te testen instrument in een longitudinaal 
onderzoek (zie paragraaf 4.2). Om de kans op veranderingen te vergroten 
hebben we typen respondenten gekozen waarbij te verwachten viel dat een 
of meer van de factoren die de mate van sociale steun kunnen beïnvloeden, 
zou veranderen. We denken hierbij aan (1) verandering in behoefte aan 
steun, door het optreden van bepaalde gebeurtenissen en (2) aan 
veranderingen in de samenstelling van het netwerk. 
Omdat alleen die gebeurtenissen bruikbaar zijn waarvan vóór de eerste 
meting te voorzien is dat ze tussen de eerste en tweede meting tot 
verandering kunnen leiden, vallen veel gebeurtenissen, zoals ongevallen of 
overlijden van een naaste, af. 
Om de totale groep niet eenzijdig samen te stellen wat betreft achter
grondkenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en opleidingsniveau 
is gekozen voor de volgende groepen: (1) zwangere vrouwen met een 
betaalde baan, waarbij de geboorte van het eerste kind tussen de eerste en 
tweede meting verwacht werd, en waarbij de vrouw aangaf na de bevalling 
haar baan voort te willen zetten, (2) mannen die kort na de eerste meting 
met pensioen zou gaan, dan wel vervroegd zou uittreden, en (3) mensen die 
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vlak voor de eerste meting naar een andere woonplaats verhuisd waren. 
De zwangere vrouwen alsmede de mannen die met pensioen gaan zijn 
gekozen vanwege de veranderingen in hun levensomstandigheden die deze 
gebeurtenissen met zich mee brengen. Deze gebeurtenissen verhogen de kans 
dat men voor ondersteuning een bero~p moet doen op het sociaal netwerk 
(Vaux, 1988; Aaronson, 1989; Cutrona, 1984). De mate waarin men vervolgens 
al dan niet ondersteund wordt zal hun oordeel over de ondersteuning door 
het sociaal netwerk beïnvloeden. 
Omdat verandering in ondersteuning niet alleen veroorzaakt hoeft te worden 
door verandering in behoefte (door gebeurtenissen en moeilijkheden), maar 
ook door veranderingen in wat wel de 'aanbodkant' van ondersteuning 
genoemd kan worden, namelijk het sociaal netwerk zelf, zijn mensen die 
kort voor de eerste meting naar een andere gemeente verhuisd zijn in het 
onderzoek opgenomen. Door de eerste meting kort na de verhuizing te 
plannen zou de kans groot zijn dat men nog maar net begonnen was met 
het opbouwen van een nieuw netwerk, terwijl dat een jaar later veel verder 
gevorderd zou zijn (Fried, 1963). Ook zijn er omstandigheden denkbaar 
waaronder bij deze groep behoefte aan een of andere vorm van steun 
ontstaat, zoals bijvoorbeeld het krijgen van informatie over het vinden van 
een baan. 

Daarnaast is een groep respondenten geselecteerd waarvan van te voren 
bekend zou moeten zijn wat hun score is op een begrip dat aan sociale 
steun gerelateerd is. Gekozen is voor het begrip eenzaamheid (zie paragraaf 
4.2). Het selecteren van respondenten op grond van hun score op een 
gerelateerd begrip heeft een voordeel boven het gelijktijdig in het 
onderzoek meten van sociale steun en eenzaamheid. Het biedt de 
mogelijkheid respondenten te selecteren die een (relatief) extreme score op 
het gerelateerde begrip hebben, en alleen deze respondenten in het 
hoofdonderzoek mee te nemen. 

5.2 Selectie van respondenten 

Nu de keuze voor de typen respondenten bepaald is, ligt de operationele 
populatie vast. De volgende stap bestaat uit het beschrijven van de 
procedure die gevolgd is om uit deze populaties een steekproef te trekken. 

5.2.1 Respondenten met extreme scores op een eenzaamheidsschaal 

Om respondenten te vinden met een (relatief) hoge of juist lage score op 
een instrument dat eenzaamheid meet, is een aselecte steekproef van namen 
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uit de telefoongids getrokken. De trekking geschiedde zodanig dat op elke 
pagina de naam die op een bepaalde positie stond geselecteerd werd, voor 
zover het geen bedrijf betrof. Naar deze adressen is een introductiebrief 
gestuurd, met een kleine vragenlijst, bestaande uit de 30-item NPV 
(Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst; Luteyn, 1974), een 12-item 
eenzaamheidsvragenlijst (zie 4.3), zes demografische vragen en tenslotte de 
vraag of men bereid was aan het hoofdonderzoek mee te doen. De 
vragenlijst kon teruggestuurd worden in een bijgevoegde geadresseerde 
antwoordenvelop. Van degenen die de lijst terugstuurden werd een score op 
de eenzaarnheidsvragen berekend. Respondenten met een relatief hoge dan 
wel lage score werd vervolgens gevraagd aan het hoofdonderzoek mee te 
doen. Daarbij zijn de groepen respondenten met een relatief hoge en een 
lage score zo veel mogelijk vergelijkbaar gehouden op enkele sociaal
demografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd; burgerlijke staat en 
opleidingsniveau. 

De nadelen die verbonden zijn aan het trekken van een steekproef uit het 
telefoonboek ' zijn zoveel mogelijk geminimaliseerd. Zo is het gebruikelijk 
dat van gezinnen de man in de telefoongids vermeld staat. Om geen 
vertekening te krijgen is in de brief gevraagd of diegene in het 
huishouden, tenminste 18 jaar zijnde, die het eerst jarig zou worden de 
vragenlijst wilde invullen. Ook staan niet alle huishoudens vermeld in de 
telefoongids. In de eerste plaats omdat niet iedereen over een aansluiting 
beschikt, maar vooral ook omdat een aantal mensen beschikt over een 
geheim nummer. In het door ons onderzochte gebied bleek volgens opgave 
van de plaatselijke afdeling van het telecommunicatiebedrijf dat 89% van de 
huishoudens over een aansluiting beschikt, terwijl van die aansluitingen 15-
16% geheime nummers betreffen. Dit betekent dat ongeveer 75% van de 
huishoudens de kans had in de steekproef terecht te komen. Hoewel beide 
groepen uitvallers (zonder aansluiting en met geheim nummer) mogelijk geen 
willekeurig deel van de populatie vormen lijkt het niet waarschijnlijk dat 
de aldus ontstane vertekening onacceptabel groot is. 
Een ander nadeel van de gevolgde procedure is dat mensen in kleine 
huishoudens een grotere kans hebben geselecteerd te worden dan mensen in 
grotere huishoudens. Dit nadeel kan weliswaar opgeheven worden door meer 
respondenten uit grotere huishoudens te selecteren, maar we hebben daarvan 
afgezien vanwege de complexiteit van de procedure. 
Naast de zojuist genoemde nadelen kunnen ook enkele voordelen van deze 
vorm van steekproeftrekking genoemd worden. Het is snel uit te voeren en, 
vergeleken met de kosten verbonden aan een trekking uit het 
bevolkingsregister, relatief voordelig. 
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5.2.2 Zwangere vrouwen met een betaalde baan 

De zwangere vrouwen zijn benaderd met behulp van verloskundigen die als 
contactpersoon optraden, in de stad Groningen en in enkele plaatsen die 
binnen een straal van 60 kilometer rond Groningen liggen. In de stad 
Groningen zijn bovendien ook vrouwen via het Groene Kruis benaderd. 
Deze contactpersonen verstuurden naar (of overhandigden aan) vrouwen die 
daarvoor in aanmerking kwamen een brief van ons waarin wij het doel van 
het onderzoek uiteenzetten, en waarin de vrouwen gevraagd werd hun naam, 
adres en informatie omtrent hun beroep op een aan ons geadresseerde 
antwoordkaart in te vullen. De vrouwen ontvingen naast deze informatie nog 
een brief van de contactpersoon, waarin deze de gevolgde procedure 
uiteenzette. . 
De contactpersonen werd gevraagd een lijst van verstuurde brieven bij te 
houden zodat later een herinnering verstuurd zou kunnen worden. Omdat er 
enige tijd zou verstrijken voordat wij met een potentiële respondent in 
contact zouden kunnen komen is de contactpersonen gevraagd de brief te 
sturen naar vrouwen die maximaal vijf maanden zwanger waren. 
We waren genoodzaakt deze omslachtige procedure te volgen om de 
potentiële respondenten een maximale privacy te garanderen. 
Van de zeventien benaderde verloskundigen hebben er negen meegewerkt. 
Een was daar niet toe in staat vanwege langdurige afwezigheid, een ander 
was net verhuisd, en zes weigerden (waaronder een maatschap van 
verloskundigen, die als reden opgaf bang te zijn dat deze combinatie van 
taken tot onduidelijkheden bij de cliënten zou leiden). 

Zoals gezegd was het aanvankelijk de bedoeling geweest uitsluitend vrouwen 
te selecteren die zwanger waren van hun eerste kind, en bovendien te 
kennen gaven na de bevalling hun baan voort te zetten. Omdat de respons 
aanvankelijk erg klein was hebben we de voorwaarde dat het om het eerste 
kind zou moeten gaan, laten vallen. Bovendien is de groep zwangere 
vrouwen uitgebreid met vrouwen die ofwel aangaven met hun baan te willen 
stoppen of daar over twijfelden. 

5.2.3 Mannen die met (vervroegd) pensioen gaan 

De mannen die binnen enkele maanden met vervroegd pensioen zouden gaan 
ontvingen onze brief via de personeelsmanager van hun bedrijf of 
(overheids-)instelling. Deze functionaris werd gevraagd de brief te sturen 
naar iedere man die binnen een half jaar met pensioen zou gaan, waarbij 
wij ervan uit gingen de respondenten in de twee maanden voor de datum 
van pensionering voor de eerste meting te kunnen benaderen. 
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Aanvankelijk zijn de grotere bedrijven en instellingen in de stad Groningen 
benaderd (minimaal 200 personeelsleden), maar omdat ook bij deze groep het 
aantal reacties te laag bleek te zijn is het zoekgebied uitgebreid tot een 
straal van 35 kilometer rond de stad Groningen, en zijn ook kleinere 
bedrijven (minimaal 50 personeelsleden) benaderd. Van de 139 benaderde 
bedrijven en instellingen hebben vier medewerking geweigerd, terwijl 88 
aangaven niet over personeelsleden te beschikken die aan de gewenste 
criteria voldeden 13 

5.2.4 Recent verhuisden 

Er bestaan verschillende manieren om met mensen die recent verhuisd zijn 
in contact te komen, zoals (1) met behulp van het bevolkingsregister, (2) 
via het plaatselijk huisvestingsbureau, en (3) door middel van een 
advertentie. Laatstgenoemde mogelijkheid, die overigens ook bij zwangere 
vrouwen en mannen die met pensioen gaan, benut had kunnen worden, leek 
ons minder . geschikt vanwege het risico dat de mensen die op een 
advertentie reageren een niet representatieve subgroep zouden vormen. 
Gezien de hoge kosten die aan een overzicht uit het bevolkingsregister 
verbonden bleken te zijn is gekozen voor benadering van net verhuisde 
mensen via het huisvestingsbureau. De procedure verliep analoog aan die in 
de andere groepen. Mensen die niet langer dan drie maanden geleden in de 
stad Groningen kwamen wonen ontvingen onze brief. Later hebben we ook 
bij deze groep het zoekgebied moeten uitbreiden tot enkele grotere plaatsen 
rond Groningen vanwege het tegenvallend aantal reacties. 
Binnen de groep respondenten die net verhuisd waren is een subgroep 
gevormd van mensen van tenminste 55 jaar die net verhuisd waren 14. Bij 
het samenstellen van een groep mensen van 55 jaar en ouder die net 
verhuisd waren hebben we hulp gekregen van twee plaatselijke 
huisvestingsbureaus, terwijl daarnaast voor deze groep gebruik gemaakt is 
van een overzicht uit het bevolkingsregister. 

5.3 Respons 

In deze paragraaf worden de responscijfers gegeven voor enkele bij de 
selectie van respondenten te onderscheiden stappen. Het belang van deze 
cijfers is vooral gelegen in het feit dat ze iets zeggen over de 
generaliseerbaarheid van de uiteindelijke bevindingen naar de operationele 
populatie. Naarmate de non-respons hoger is wordt de vraag of degenen die 
niet meededen systematisch afwijken van de deelnemende respondenten 
belangrijker. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 
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uitvallers: (1) mensen die om een of andere reden niet tot de doelpopulatie 
gerekend kunnen worden (kaderfouten: Mokken, 1987). Voorbeelden zijn 
mensen die verhuisd of overleden zijn. (2) Daarnaast zijn er mensen die wel 
tot de doelpopulatie behoren, maar (2a) niet door ons bereikt konden 
worden, of (2b) zelf aangaven niet mee te kunnen of willen doen. 

5.3.1 Respondenten met een 'extreme' score op de eenzaamheids
vragenlijst 

De twee groepen van ongeveer 30-35 respondenten die hetzij relatief hoog 
hetzij laag gescoord hadden op de eenzaamheidsvragen dienden ieder 
ongeveer 25% van de reacties uit de steekproef te bevatten, zodat de 50% 
met tussenliggende scores op de eenzaamheidsschaal niet gebruikt hoefde te 
worden. Om deze beide groepen voldoende groot te maken bleek een tweede 
steekproef nodig te zijn. Daarnaast is aan de adressen uit de eerste 
steekproef een herinneringsbrief gestuurd. De resultaten staan vermeld in 
tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Respons in de steekproef uit de telefoongids 

beide eerste steekpr. 
steekproeven (brief + 

herinnering) 

A: verstuurde 573 289 
brieven 

B: teruggestuurde 218 (38%) 125 (43%) 
vragenlijsten 

C: mensen die aan 156 (27% v. A) 86 (30% v. A) 
het hoofdonderzoek (72% v. B) (69% v. B) 
mee wilden doen 

tweede steekpr. 
(brief) 

284 

93 (33%) 

70 (25% v. A) 
(75% v. B) 

Het feit dat de responscijfers tegenvallen wordt deels v,eroorzaakt door het 
gebied waar wij een steekproef trokken; de stad Groningen wordt veel 
gebruikt als onderzoeksgebied. Daarnaast kan het onderwerp een 
onaantrekkelijk karakter hebben gehad doordat het vaag is en mogelijk ook 
bedreigend wanneer men aan een ander (en mogelijk ook zichzelf) moet 
toegeven niet voldoende gesteund te worden. Tenslotte kan een rol gespeeld 
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hebben dat men van deelname geen persoonlijk voordeel hoefde te 
verwachten. 

We hebben de vergelijking van deelnemers en afvallers beperkt tot degenen 
die de toegestuurde vragenlijst ingevuld teruggestuurd hebben (zie paragraaf 
5.2.1) . Tabel 5.2 geeft een overzicht. 

Tabel 5.2 Vergelijking van respondenten die aan het hoofdonderzoek 
mee willen doen met hen die dat niet willen 

Percentage vrouwen 

Gemiddelde leeftijd 

Burgerlijke staat 
partner 
geen partner verweduwd 

gescheiden 
nooit gehuwd 

Wil wel 
meedoen 
(n = 156) 

62% 

42.2 

62% 
6% 
7% 

25% 

Wil niet 
meedoen 
(n = 62) Toets 

53% 

45.3 

72% 
10% 
5% 

13% 

* chi2 

Mann
Whitney 

= .89 

=-1.15 

1.52 

Opleidingsniveau 
laag ** 
middelbaar 
hoog 

19% 
49% 
31% 

38% 
4{)% 
22% z =-2.59 

Betaald werk 

Somscore op twaalf 
eenzaamheidsvragen 

49% 

23.9 

49% 

24.3 

Alleen voor opleidingsniveau geldt: p < .05 
* toets: wel/geen partner 
** . laag: -lagere school tot maximaal LBO 

middelbaar: -(M)ULO / MAVO tot maximaal MBO 
hoog: -vanaf HBO 

= .00 

.19 

Uit de cijfers van tabel 5.2 blijkt dat de groep respondenten die aan het 
hoofdonderzoek wil meedoen niet sterk afwijkt van de groep die niet wil 
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meedoen. Slechts bij het opleidingsniveau blijkt er sprake van een 
significant verschil; de hoger opgeleiden zijn bij degenen die willen 
deelnemen sterker vertegenwoordigd. Een dergelijke vergelijking tussen wel
en niet-deelnemers is echter vooral van belang wanneer we in staat zijn 
beide groepen op een relevant kenmerk te vergelijken (Nederhof, 1981). Dit 
is het geval, omdat we van beide groepen de score op een aan 
ondersteuning gerelateerd begrip, te weten eenzaamheid, kennen. Het is 
verheugend te constateren dat de somscore van beide groepen op de 
eenzaamheidsvragen weinig uiteenloopt. 

5.3.2 Respondenten, benaderd met hulp van contactpersonen 

In deze paragraaf worden de overige groepen gezamenlijk behandeld omdat 
de manier waarop ze benaderd zijn telkens hetzelfde is. Een uitzondering 
vormt het deel van de pas verhuisden die met behulp van het 
bevolkingsregister direct door ons zijn benaderd. 
Het vormen van voldoende grote groepen respondenten bleek erg tijdrovend 
te zijn. Daarvoor zijn de volgende redenen te noemen: (1) een verkeerd 
oordeel over de omvang van sommige doelgroepen (vrouwen zwanger van het 
eerste kind, en vooral mannen die binnen afzienbare tijd met pensioen 
gaan); (2) de weigering van sommige contactpersonen als zodanig op te 
treden, en tenslotte (3) de vakantieperiode waarin de opbouw van het 
respondentenbestand plaatsvond. 
De vertraging die hierdoor is ontstaan is deels opgevangen door de eisen 
ten aanzien van de kenmerken van de respondenten af te zwakken. De 
responscijfers voor deze groepen zijn samengebracht in tabel 5.3. 

Het grote verschil tussen kolom 1 en 2 kan toegeschreven worden aan de 
volgende factoren: 
(1) Zoals ook onder de tabel is aangegeven is niet nauwkeurig bekend 
hoeveel brieven ook daadwerkelijk door de contactpersonen zijn verstuurd. 
De hier genoemde aantallen kunnen beschouwd worden als een overschatting 
van het werkelijke aantal. Voor zover contactpersonen te veel brieven bij 
ons hebben opgevraagd kunnen we uitgaan van een kaderfout. Zijn echter 
'relevante' personen om een of andere reden niet benaderd door de 
contactpersonen dan vallen ze onder categorie 2a (wel tot de doelpopulatie 
behorend, maar niet te bereiken; zie paragraaf 5.3). De yraag is in hoeverre 
het wegvallen van deze laatste categorie leidt tot systematische 
vertekening. Verondersteld wordt dat deze invloed gering is, omdat het een 
(al dan niet bewuste) selectie door de contactpersoon betreft en niet een 
keuze van de potentiële respondent zelf . 
(2) Tussen de naar ons gestuurde antwoordkaarten bleken ook kaarten te 
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Tabel 5.3 Respons in de subgroepen die met hulp van contactpersonen 
zijn gevormd 

1 2 3 4 5 
Subgroepen n %van 1 n %van 4 

A: Zwangere vrouwen met 265 129 (49%) 106 89 82 (92%) 
een betaalde baan 

B: Mannen die binnenkort 222 89 (40%) 68 60 52 (87%) 
met pensioen gaan 

C: Mensen die kortgeleden 415 211 (51%) 161 109 105 (96%) 
verhuisd zijn 

1: Introductiebrieven verstuurd door contactpersonen (geschat omdat niet 
bekend is hoeveel brieven exact door de contactpersonen zijn verstuurd) 

2: Mensen die de antwoordkaart opstuurden 
3: Mensen die aan de selectiecriteria voldeden 
4: Mensen die gevraagd zijn mee te doen 
5: Mensen die daadwerkelijk hebben meegedaan 

zitten van mensen die niet tot de doelgroep behoorden, en die ten onrechte 
van de contactpersonen een brief ontvangen hadden, zoals vrouwen die 
binnenkort met pensioen gaan. Omdat in onze brief duidelijk stond welke 
respondenten wij zochten mag geconcludeerd worden dat een aantal mensen, 
dat ten onrechte een brief ontvangen had, zelf deze fout ontdekte en 
daarom de antwoordkaart niet terugstuurde. 
Deze factor verklaart overigens ook het verschil tussen de tweede en derde 
kolom, dat grotendeels toegeschreven kan worden aan antwoordkaarten van 
mensen die niet aan de criteria voldeden, zoals vrouwen die al te ver in de 
zwangerschap gevorderd waren, mannen die al gepensioneerd waren, en 
mensen die binnen hun eigen woonplaats verhuisd waren of bij wie de 
verhuizing al langer geleden had plaatsgevonden. We kunnen deze 
verschillen tot de kaderfouten rekenen. 
Samengevat blijken de responscijfers laag uit te vallen, ook al zal er door 
de zojuist genoemde factoren sprake zijn van een overschatting van de mate 
van nonrespons. Gelet op het doel van dit onderzoek, waar de nadruk meer 
ligt op de structuur van de data (schaalconstructie) dan op de hoogte van 
de scores, mag echter betwijfeld worden of degenen die weigerden mee te 
doen de resultaten wezenlijk zouden hebben veranderd. 
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5.4 Verzameling van de gegevens 

5.4.1 De procedure 

De eerste informatie die de respondenten ontvingen bestond uit een 
introductiebrief, verstuurd door ons of via de contactpersonen. Mensen die 
voor deelname geselecteerd werden ontvingen vervolgens een brief waarin 
stond dat een van de intervicw(st)ers binnenkort contact zou opnemen om 
aanvullende informatie te geven, vragen te beantwoorden, te vragen om 
uiteindelijke toestemming en tenslotte om een afspraak te maken voor het 
interview bij de respondent thuis. 
De respondent werd verteld dat er van tevoren enkele vragenlijsten zouden 
worden toegestuurd die ingevuld dienden te worden voordat het interview 
zou plaatsvinden. Ook werd gevraagd de respondent zonder aanwezigheid 
van anderen te kunnen interviewen. 
Het interview zelf bestond uit enkele vragenlijsten, alsmede uit een 
vraaggesprek dat deels opgenomen werd (na toestemming van de 
respondent) . Het opnemen diende enerzijds om de interview(st)er de 
gelegenheid te geven een en ander na afloop uit te werken en zich te 
concentreren op het gesprek zelf. Daarnaast werden sommige opnamen 
gebruikt om bepaalde onderdelen van het interview waar de interview(st)er 
zelf een score diende te geven, met alle interview(st)ers samen te scoren. 
Ook hiervoor werd toestemming aan de respondent gevraagd. 
Aan het eind van het gesprek werden nog enkele lijsten achtergelaten met 
het verzoek deze ingevuld op te sturen. De respondent werd een cadeaubon 
van f 25,- overhandigd en haarlhem werd toestemming gevraagd voor een 
tweede interview een jaar later. 

De selectie van respondenten aan wie gevraagd is aan de hertest mee te 
doen heeft willekeurig plaatsgevonden. Er is slechts op gelet dat elke groep 
respondenten met een evenredig aantal vertegenwoordigd zou zijn. 

Omdat er nogal wat vragenlijsten betrekking hadden op vergelijkbare 
onderwerpen is veel zorg besteed aan de volgorde waarin de vragenlijsten 
werden opgenomen. De netwerkafbakeningsinstrumenten zijn zodanig 
geordend dat instrumenten die met behulp van algemene vragen naar 
netwerkleden vroegen vooraf gingen aan instrumenten met specifieke vragen, 
om het risico van contaminatie zo klein mogelijk te ~aken. Sociale steun 
instrumenten zijn zoveel mogelijk verspreid over het gehele interview 
(inclusief de lijsten die vooraf werden toegestuurd, respectievelijk na afloop 
werden achtergelaten). 
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5.4.2 De interview(st)ers 

De 655 interviews (304 bij de eerste meting, 282 bij de tweede meting, en 
69 bij de hertest) zijn afgenomen door zestien interview(st)ers, dertien 
vrouwen en drie mannen. Drie van hen hebben alleen bij de eerste meting 
en de hertest geïnterviewd, terwijl vier van hen pas na de eerste meting en 
de hertest zijn begonnen. De leeftijd van de interview(st)ers liep uiteen van 
26 tot 47 jaar. De meesten hadden reeds ervaring in het afnemen van 
interviews. 
Zowel bij aanvang van de eerste als de tweede meting heeft een intensieve 
training plaatsgevonden. Veel nadruk heeft daarbij gelegen op het 
vraaggesprek waarmee bij beide metingen het interview werd afgesloten, de 
GSSI(-S) . Nadat met de GSSI een keer afzonderlijk was geoefend heeft 
iedere interview(st)er twee complete proefmterviews gedaan bij 
respondenten die niet op de hoogte waren van het feit dat het een 
proefinterview betrof. 
Gedurende de eerste en de tweede meting zijn tweewekelijks bijeenkomsten 
van een hal~e dag met de interview(st)ers georganiseerd. 

5.4.3 Verwerking van de gegevens 

Na een eerste controle door de interview(st)er zijn de gegevens 
gecontroleerd door het onderzoeksteam, met speciale aandacht voor enkele 
vrij makkelijk te maken fouten bij de netwerkafbakening. Ontbrekende 
informatie werd, voor zover mogelijk en zinvol, alsnog achterhaald bij de 
respondent of de interview(st)er. Data invoer is in eigen beheer gedaan 
vanwege de complexiteit van met name de gegevens over het sociaal 
netwerk. Een instrument dat nogal gevoelig bleek te zijn voor fouten is de 
netwerkafbakening met behulp van de exchangevragen. Fouten konden echter 
in praktisch alle gevallen, zij het na een intensieve controle, hersteld 
worden. De lijst waarin naar kenmerken van de netwerkleden werd gevraagd 
bleek niet altijd volledig ingevuld te zijn door de respondent. Door 
telefortisch navragen of (bij grotere omissies) terugsturen van de lijst 
konden ook hier de meeste ontbrekende data aangevuld worden. 

5.5 Beschrijving van de onderzoeksgroep 

Dit hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van enkele demografische 
kenmerken van de respondenten. Tabel 5.4 geeft deze kenmerken, zowel 
voor de groep als geheel, als voor de vier subgroepen. 



Tabel 5.4 Demografische kenmerkeo van de respoodenten, totaal eo per subgroep -...l 
00 

Totale Steekproer Zwangere Maooeo die met Pas 
ooderzoeksgroep telerooogids vrouwen pensioeo gaan verhuisd 
(0-304) (0-65) (0=82) (0-52) (0 -105) 

Vrouwen, percentage 61% 62% 100% 0% 61% 

Leeftijd -gemiddeld 43.2 39.5 28.7 60.6 47.8 
-standaard deviatie 17.1 17.5 4.0 2.1 17.4 

Burgerlijke staat -partner 82% 75% 99% 96% 65% 
-geeo part oer, verweduwd 7% 6% 0% 0% 15% 

gescheideo 4% 3% 0% 2% 9% 
oooit gehuwd 8% 15% 1% 2% 11% 

Opleidings- -tot maximaal LBO 26% 22% 13% 33% 35% 
ni.Yeau -(M)ULO I MAVO tot mal<. MBO 44% 47% 44% 39% 45% 

-vanaf HBO 30% 31% 43% 29% 19% 

Beroepsniveau -geeo betaald werk 38% 44% 16% 4% 68% 
-laag 25% 24% 37% 38% 10% 
-middelbaar 21% 20% 26% 33% 12% 
-hoog 16% 13% 21% 25% 11% 

Doet vrijwilligerswerk 16% 9% 13% 25% 17% 

Doet meer dan helft van huishoudeo 48% 42% 66% 2% 62% 

.Doet meer dan helft van grootbrengeo kindereo 10% 8% 16% 2% 11% 

Volgt opleiding 14% 34% 13% 0% 9% 

WAO 4% 2% 1% 6% 7% 

AOWNUT 10% 14% 0% 0% 19% 

Werkzoekeod 5% 9% 2% 0% 7% 

J aren dal men in -gemiddeld 5.0 5.7 3.2 16.5 03 
huidige omgeving WOOD! -st""daard deviatie 7.2 6.0 2.4 8.2 0.1 
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6 AFBAKENING VAN HET SOCIAAL NETWERK 

In paragraaf 3.1 zijn de drie instrumenten besproken waarmee het sociaal 
netwerk is afgebakend. In dit hoofdstuk komen de resultaten van de 
netwerkafbakening aan de orde. We geven in paragraaf 6.1 informatie over 
de aard van het netwerk dat met elk van de drie methoden gegenereerd 
wordt, zoals de omvang en het type netwerkleden. In paragraaf 6.2 gaan we 
in op de overeenkomsten en verschillen tussen de netwerken die de drie 
methoden afbakenen. De betrouwbaarheid van het netwerk dat elke methode 
oplevert, alsmede van enkele netwerk(lid)kenmerken, wordt in paragraaf 6.3 
behandeld. In paragraaf 6.4 komen, uitgebreider dan in paragraaf 6.1, 
kenmerken van netwerkleden en hun relatie met de respondent aan de orde. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 6.5, waarin de resultaten 
gerelateerd worden aan de vraagstelling. 

6.1 Beschrijving van de deelnetwerken 

De drie netwerk-afbakenings-methoden, de exchange-, de rolrelatie-, en de 
affectieve methode, leveren samen 8104 namen van netwerk leden op 1S. Dit 
komt neer op een gemiddelde van 26.7 netwerkleden per respondent, met 
een standaard deviatie van 9.2. Het kleinste netwerk bestaat uit 5 mensen, 
terwijl in het grootste 75 netwerkleden zitten. 
De twintig exchangevragen leveren 78% van deze 8104 namen op, 20.7 
mensen gemiddeld met standaard deviatie 6.9. Het aan elk van deze twintig 
vragen gestelde maximum van tien te registreren namen wordt 585 van de 
6080 keer bereikt (20 vragen x 304 respondenten). Dit maximum van tien 
namen wordt meestal geregistreerd bij de exchangevragen naar 'het bij 
elkaar iets drinken' en 'het afleggen van verjaardagsbezoeken', namelijk in 
89% van de 585 keer. De vraag of de beperking tot tien te registreren 
namen per vraag een serieuze beperking heeft ingehouden kan bij 
benadering wel beantwoord worden. We gaan ervan uit dat van de 585 keer 
dat er tien namen zijn geregistreerd, de respondent in een aantal gevallen 
precies tien namen heeft genoemd, en in een aantal gevallen meer. Wanneer 
het percentage respondenten dat tien netwerkleden heeft genoemd 
(aanzienlijk) groter is dan het percentage respondenten dat negen 
netwerkleden heeft genoemd, mogen we aannemen dat er sprake is van een 
discrepantie tussen het aantal genoemde en geregistreerde namen. Tabel 6.1 
geeft een overzicht van het gemiddelde aantal netwerkleden dat 
respondenten per exchangevraag hebben genoemd, alsmede van het 
percentage respondenten dat negen respectievelijk tien netwerkleden 
noemde. 
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Tabel 6.1 Gemiddeld aantal netwerkleden per exchangevraag en 
percentage respondenten dat negen of tien netwerkleden 
noemde 

Vraag Gem. S.d. Pct. 9 namen Pct. 10 namen 

Exch01'" 1.6 1.2 0% 0% 
Exch02 1.3 1.4 0% 0% 
Exch03 2.8 2.8 3% 3% 
Exch04 3.1 2.7 2% 4% 
Exch05 1.9 2.3 2% 5% 
Exch06 1.0 1.5 0% 0% 
Exch07 1.1 1.6 1% 0% 
Exch08 3.1 2.2 2% 1% 
Exch09 3.7 2.5 2% 3% 
Exch10 2.2 1.9 1% 1% 
Exchll 2.6 2.3 2% 2% 
Exch12 0.5 1.0 0% 0% 
Exch13 0.7 1.2 0% 0% 
Exch14 0.7 1.8 0% 0% 
Exch15 1.2 1.5 0% 0% 
Exch16 7.4 3.0 8% 40% 
Exch17 6.6 3.0 9% 28% 
Exch18 3.2 2.6 3% 2% 
Exch19 8.0 3.0 7% 56% 
Exch20 7.4 2.9 13% 40% 

.... Een overzicht van de concrete vragen die hier aangeduid zijn met 
"Exch .. " wordt gegeven in bijlage 1. 

Uit tabel 6.1 blijkt dat het gemiddeld aantal netwerkIeden per 
exchangevraag sterk uiteen loopt. Het zijn vooral de vragen naar sociale 
activiteiten als koffie drinken of verjaardagsvisites die veel namen 
opleveren. Bij deze vier vragen (16, 17, 19 en 20) zien we dan ook veel 
respondenten die 10 namen hebben genoemd. We mogen aannemen dat bij 
deze vragen bij 20% tot 50% van de respondenten nog wel meer namen 
geregistreerd hadden kunnen worden. Ook bij de vrage? 4, 5 en 9 wijzen de 
cijfers erop dat bij een (zeer klein) deel van de respondenten meer namen 
genoteerd hadden kunnen worden, maar mogelijk is hier ook sprake van 
toevalsfluctuaties. 
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De rolrelatie methode levert 34% van de 8104 namen op, gemiddeld 9.0 
netwerkleden per respondent, met een standaard deviatie van 2.4 16. 

Bij de affectieve methode wordt 49% van alle netwerkleden genoemd, 
gemiddeld 12.9 per respondent, met een standaard deviatie van 8.6. 

De omvang van de netwerken die deze drie methoden opleveren is 
vergeleken voor de vier subgroepen onderling (telefoonboek-steekproef, 
zwangere vrouwen, mannen die met pensioen gaan, en pas verhuisden). 
Variantie-analyse geeft geen significante verschillen te zien tussen deze vier 
groepen wat betreft het aantal netwerkleden genoemd bij de 
exchangemethode (p = .29) of met de affectieve methode (p = .26) . De 
subgroepen verschillen echter wel in de omvang van het rolrelatie netwerk 
(p = .00). Zwangere vrouwen en mannen die met pensioen gaan noemen meer 
namen dan de twee andere subgroepen. 

6.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de drie methoden 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de overeenkomsten en 
verschillen in de netwerken die de drie afbakeningsmethoden opleveren 17 

In de vorige paragraaf is reeds gebleken dat er verschillen tussen de 
methoden zijn wat betreft de omvang van de netwerken. Dat is in ieder 
geval voor de rolrelatie methode niet verwonderlijk, aangezien de vragen 
van deze methode zodanig zijn dat er nooit meer dan twaalf netwerkleden 
genoemd kunnen worden (een aantal dat overigens slechts in theorie bereikt 
kan worden). Voor de beide andere methoden geldt geen maximum (afgezien 
van het maximum van tien netwerkleden per exchangevraag). Dit maakt een 
vergelijking tussen de drie methoden lastig. De vergelijking wordt nog 
gecompliceerder doordat bij de rolrelatiemethode slechts naar bepaalde typen 
netwerkleden is gevraagd, bijvoorbeeld niet naar vrienden en kennissen. Om 
deze reden zullen we de drie netwerken op twee manieren vergelijken. Eerst 
gaan we uit van de netwerkleden die genoemd zijn bij de methode met de 
meeste restricties (de rolrelatiemethode ), en kijken vervolgens in hoeverre 
elk van beide andere methoden deze netwerkleden ook weet te identificeren. 
Daarna kijken we nog eens apart naar de netwerken die de exchange- en de 
affectieve methode opleveren, en vergelijken deze onderling op enkele 
kenmerken van de netwerkleden, zoals type, duur van de relatie, 
contactfrequentie, en de mate waarin de respondent zegt het contact met 
het betreffende netwerklid te waarderen. 

In tabel 6.2 wordt het percentage gegeven van netwerkleden, genoemd bij 
de rolrelatie methode, die eveneens bij een van de andere methoden zijn 
genoemd. Uit dit overzicht blijkt dat weliswaar veel netwerkleden ook bij 
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andere methoden genoemd zijn, maar dat toch 26% van de 'rolrelaties' niet 
op andere wijze geïdentificeerd is. Van deze netwerkleden, waar kennelijk 
relatief weinig uitwisselingsrelaties mee onderhouden worden, en die 
bovendien in affectief opzicht niet tot de belangrijkste netwerkleden 
behoren, is het de vraag of zij wel gerekend kunnen worden tot het 
potentieel ondersteunend netwerk, of dat zij, bijvoorbeeld vanwege een 
slechte verstandhouding, in feite een bron van negatieve ondersteuning 
vormen. 

Tabel 6.2 

Type relatie 

Partner 
Ouders* 
Kinderen* 
Zussen/broers * 
Schoonouders 
Buren 
Werkcontacten 

Totaal 

Capaciteit van de exchange- en de affectieve methode om 
netwerkleden, genoemd met de rolrelatiemethode, te 
identificeren 

Percentage genoemd bij 
exchange en alleen 
affect. meth. exchange 

97% 
78% 
90% 
54% 
46% 
14% 
9% 

48% 

1% 
10% 
4% 

16% 
25% 
49% 
15% 

20% 

alleen 
affect. 

1% 
7% 
5% 

14% 
4% 
1% 
8% 

6% 

Aantal 
geen van genoemd bij 
beide rolrelatie 

0% 
5% 
1% 

16% 
25% 
36% 
68% 

26% 

232 
324 
263 
452 
265 
464 
457 

2457 

*. Deze categorieën inclusief eventuele stief-relaties 

Uit tabel 6.2 is al enigszins op te maken dat ook de exchange- en de 
affectieve methode niet dezelfde netwerkleden identificeren. Wanneer we 
alle bij één van deze twee methoden genoemde netwerkleden in tabel 6.3 
bekijken, blijken er voor sommige typen netwerkleden weinig verschillen in 
de identificatie-kans tussen beide methoden te bestaan, terwijl voor andere 
typen deze verschillen veel groter zijn. Beide methoden identificeren veel 
van de partners, ouders, en kinderen. Bij veel van de overige typen blijken 
de exchangevragen een groter deel van de netwerkleden te identificeren. 
Toch blijkt ook de exchangemethode op haar beurt een aanzienlijk deel van 
de netwerkleden te 'missen' die wel door de affectieve methode 
geïdentificeerd worden (de percentages in de derde kolom wijzen daarop). 
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Tabel 6.3 Identificatie van netwerkleden door de exchange- en de 
affectieve methode per type relatie 

Type relatie 

Partner 
Ouders* 
Kinderen* 
Zussen/broers * 
Schoonouders 
Schoonkinderen 
Schoonzussen/zwagers 
Overige familie 
Vrienden 
Kennissen 
Buren 
Werkcontacten 
Overigen 
Onbekend 

Totaal 

Percentage genoemd bij 
exchange en alleen alleen 
affect. meth. exchange affect: 

98% 
82% 
87% 
56% 
61% 
56% 
40% 
17% 
47% 
16% 
15% 
18% 
22% 
1% 

40% 

1% 
11% 
6% 

22% 
33% 
33% 
45% 
47% 
34% 
71% 
81% 
58% 
49% 
93% 

46% 

1% 
7% 
7% 

22% 
6% 

11% 
14% 
36% 
19% 
14% 
4% 

25% 
29% 
6% 

15% 

*. Deze categorieën inclusief eventuele stief-relaties 

Totaal 
genoemd 

235 
314 
327 
555 
201 
162 
702 
298 

1581 
538 
498 
302 
183 
766 

6662 

We hebben de netwerkleden die met deze methoden zijn geïdentificeerd 
nogmaals vergeleken, nu niet op type netwerklid, maar op enkele 
basiskenmerken van de relatie met de respondent 18. 

Netwerkleden die alleen bij de exchangemethode genoemd zijn kent de 
respondent in het algemeen korter (44% tenminste 10 jaar) dan 
netwerkleden die alleen genoemd zijn bij de affectieve methode (72%), of bij 
beide methoden (63%). Bij netwerkleden die alleen bij de exchangevragen 
zijn genoemd is ook de contactfrequentie hoger en de waardering van de 
contacten lager. Ook is de reisduur van de respondent naar het netwerklid, 
gebruikt als indicator voor de geografische afstand, korter. Netwerkleden 
die alleen genoemd zijn bij de affectieve methode hebben een lagere 
contactfrequentie, en een grotere reistijd, dan netwerkleden genoemd bij de 
exchangemethode of bij beide methoden. Deze verschillen zijn alle 
significant (p < .001). 
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6.3 Betrouwbaarheid van het afgebakende netwerk 1.9 

Evenals bij andere instrumenten kan bij een instrument dat beoogt een 
sociaal netwerk af te bakenen, de vraag gesteld worden hoe betrouwbaar de 
verkregen informatie is. Omdat bij een dergelijk instrument geen controle 
op homogeniteit 'van de antwoorden op een set vragen mogelijk is, blijft 
alleen het uitvoeren van een hertest over, waarna de mate van 
overeenstemming tussen de eerste meting en de hertest een indicatie is voor 
de betrouwbaarheid van de antwoorden. 
We kunnen de test-hertest betrouwbaarheid van een afbakenings instrument 
omschrijven als de mate waarin bij de test en de hertest dezelfde 
netwerkleden worden genoemd. Hoewel deze omschrijving op het eerste 
gezicht nogal voor de hand ligt, wordt toch nogal eens volstaan met het 
vergelijken van de omvang van het netwerk dat bij de eerste meting 
respectievelijk de hertest genoemd wordt, ongeacht of er sprake is van 
dezelfde netwerkleden (zie paragraaf 4.1.1). Tabel 6.4 geeft per 
afbakeningsmethode gemiddelde en standaard deviatie van het aantal namen 
genoemd bij de eerste meting en bij de hertest, alsmede de overlap in beide 
netwerken. Het percentage overlap is als volgt berekend: 

% overlap 

Tabel 6.4 

Methode 

100 x + I 2 

N namen genoemd N namen genoemd 1 
[

oP zowel Tl als Th op zowel Tl als Th 

N namen genoemd N namen genoemd 
op Tl op Th 

Gemiddelde en standaard deviatie van het aantal namen 
genoemd bij de eerste meting en bij de hertest, alsmede de 
overlap 1D beide netwerken 

N namen N namen N namen gen. op 
gen. op Tl gen. op Th zowel Tl als Th 
Gem. S.d. Gem. S.d. Gem. S.d. % overlap 

Exchange 22.1 8.3 21.2 7.9 16.3 5.3 74% 
(n = 69) 

, 
Affect. 13.1 9.4 13.0 7.8 10.1 6.2 78% 
(n = 69) 

Rolrel. 8.9 2.3 8.8 2.4 7.8 2.5 88% 
(n=65) 
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Uit de tabel blijkt dat de rolrelatiemethode het meest betrouwbaar is. Dit 
is overeenkomstig de verwachtingen; bij deze methode wordt het meest 
nauwkeurig gevraagd naar een of meer specifieke netwerkleden. Deze 
overweging zou ertoe leiden bij de affectieve benadering de minste overlap 
te verwachten. Het kenmerk 'belangrijkheid', dat bij de affectieve 
benadering centraal staat, lijkt immers minder eenduidig irt vergelijking met 
de kenmerken 'rolrelatie' en 'type uitwisseling' bij respectievelijk de 
rolrelatie- en exchange methode. Toch scoort de exchange methode lager. 
De verklaring kan vermoedelijk gezocht worden in het feit dat bij een 
aantal vragen in deze methode een bepaalde tijdsperiode genoemd wordt 
waarbinnen een type uitwisseling moet hebben plaatsgevonden. Omdat de 
hertest vier weken later afgenomen is zal de exchangemethode het meest te 
lijden hebben onder feitelijke tussentijdse veranderingen, die niets zeggen 
over de betrouwbaarheid van het instrument 20. Een andere factor is het 
feit dat bij enkele exchangevragen meer dan de toegestane tien 
netwerkleden in aanmerking kwamen genoteerd te worden. De 
veronderstelling is weliswaar dat de respondent per exchangevraag namen in 
volgorde van· belangrijkheid noemt, maar het is mogelijk dat die 
veronderstelling alleen opgaat voor bepaalde exchangevragen en/of alleen 
voor de eerste namen per vraag. 
Toch beschouwen wij de gegeven percentages overlap als voldoende hoog om 
van betrouwbare afbakeningsinstrumenten te kunnen spreken. 
Overigens is het mogelijk om (vooral) bij de exchangevragen een scherper 
criterium te hanteren, door te kijken naar het percentage overlap per 
afzonderlijke exchangevraag. Het laagste percentage overlap, namelijk 44% 
komt voor bij Exch06: "Bij wie heeft u zelf de afgelopen maanden wel eens 
geholpen met het huishouden of met klussen?", het hoogste percentage is 
77% bij ExchOl: "Wie past er, als u eens afwezig bent, op uw huis en zorgt 
voor planten of dieren?". 

De betrouwbaarheid van de afbakeningsinstrumenten, uitgedrukt 10 

percentage overlap, verschilt niet tussen vrouwelijke en mannelijke 
respondenten, en hangt evenmin samen met de leeftijd van de respondent, 
of de score op de eenzaamheidsschaal. Bij de exchangemethode blijken 
kleinere netwerken een iets grotere betrouwbaarheid te hebben (p = .09), 
terwijl bij de rolrelatiemethode grotere netwerken juist iets betrouwbaarder 
zijn (p . = .04) . 

Niet alleen is gekeken of de identificatie van netwerkleden betrouwbaar 
genoemd kan worden, ook is voor drie kenmerken van netwerkleden 
nagegaan in hoeverre de respondent betrouwbare informatie verschaft. In 
paragraaf 4.1.1 is aangegeven dat dit onderzoek zich beperkt tot drie van 
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de relatiekenmerken, te weten de contactfrequentie, de duur van de 
contacten, en tenslotte de mate waarin de respondent de contacten 
doorgaans waardeert. Tabel 6.5 geeft een overzicht. 

Tabel 6.5 Test-hertest betrouwbaarheid van enkele netwerklid
kenmerken 

Kenmerk Correlatie (n) 

Contactfrequentie .85 (1381) 

Duur van de contacten .66 (1365) 

Waardering van de contacten .65 (1373) 

Voor alle correlaties geldt: p < .001 

De betrouwbaarheid van de variabele contactfrequentie kunnen we voldoende 
hoog noemen. Bij 'duur van de contacten' en 'waardering van de contacten' 
valt de correlatie lager uit. 

6.4 Beschrijving van het ondersteunend sociaal netwerk 

In deze paragraaf beschrijven we de kenmerken van het "voor ondersteuning 
meest relevante deel van het sociaal netwerk" (zie paragraaf 2.2.1), 
waaronder verstaan worden die netwerkleden die genoemd zijn bij de 
rolrelatievragen en/of behoren tot de twintig bij de exchangemethode 
geselecteerde netwerkleden 21. Eerst worden enkele gegevens op netwerk
lidniveau gepresenteerd: het geslacht van de netwerkleden, de gemiddelde 
contactfrequentie, en de reisduur. Daarna nemen we de respondent als 
eenheid van analyse en kunnen dan karakteristieken van hun netwerken op 
geaggregeerd niveau geven: het gemiddeld percentage vrouwen per netwerk, 
het gemiddeld aantal netwerkleden dat de respondent tenminste eenmaal per 
week ziet, het gemiddeld aantal netwerkleden dat binnen 30 minuten 
reisafstand van de respondent woont, en de dichtheid van het netwerk. 

Van de netwerkleden is 51% vrouw. De gemiddelde leeftijd bedraagt 42.2 
jaar (standaard deviatie 16.8 jaar). De duur van de relatie met de 
respondent loopt uiteen van één maand tot 80 jaar, gemiddeld ruim 16 jaar. 
Het percentage netwerkleden dat de respondent dagelijks ziet is 11%, terwijl 
de respondenten daarnaast nog eens 16% enkele keren per week zien. Daar 
tegenover slaat dat men 27% van de netwerkleden slechts enkele keren per 
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jaar ziet, en 5% nog minder vaak. Bij 73% van de netwerkleden wordt 
aangegeven dat de contacten doorgaans langer dan een uur in beslag nemen, 
terwijl bij 7% de duur doorgaans slechts enkele minuten is. De reistijd loopt 
erg uiteen. Van de netwerkleden woont 4% op een afstand van meer dan 
drie uur. Daarentegen woont de helft van alle netwerkleden op een afstand 
van maximaal twintig minuten. 
Op geaggregeerd niveau blijkt dat het gemiddeld percentage vrouwen per 
netwerk 52% bedraagt. Dit wijkt nauwelijks af van het percentage vrouwen 
onder alle netwerkleden. Wel is er een significant verschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke respondenten in het percentage vrouwelijke 
netwerkleden; dit bedraagt 55% bij vrouwen en 46% bij mannen (t = 7.6, P < 
.001). Het gemiddeld aantal mensen dat de respondent tenminste enkele 
malen per week ziet bedraagt 7.9 (s.d. 4.0). Dit aantal is bij mannelijke 
respondenten iets groter dan bij vrouwelijke, zij het niet significant. 
Het aantal netwerkleden dat binnen dertig minuten reisafstand woont 
bedraagt gemiddeld 12.9 (s.d. 5.7) . Ook hier zijn geen noemenswaardige 
verschillen tussen vrouwen en mannen. 

We kijken ten slotte naar de dichtheid van het netwerk. Zoals in paragraaf 
3.1.3 al aangegeven is, zijn we geïnteresseerd in contacten tussen 
netwerkleden onderling, buiten de respondent om. Daarom is nagegaan 
welke contacten er bestaan tussen de tien hoogst geclassificeerde 
netwerkleden. We tellen de contacten met de respondent niet mee, maar 
gebruiken een maat voor de dichtheid die eenvoudig is aan te passen voor 
het netwerk inclusief de respondent. We beschouwen als indicator voor de 
dichtheid het aantal bestaande contacten tussen de tien netwerkleden. Dit 
aantal heeft een range die loopt van minimaal o naar maximaal (1/2 x 10 
(10-1» = 45 contacten. Gemiddeld blijken er 14.8 contacten tussen de tien 
netwerkleden te bestaan (s.d. 6.9), met uitschieters van 1 tot 37 contacten. 

6.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben de drie instrumenten om het sociaal netwerk af te 
bakenen, centraal gestaan. Deze instrumenten hebben in dit onderzoek een 
functie waarin ze elkaar aanvullen. Het is niet de bedoeling geweest in een 
onderlinge vergelijking uit te maken welk instrument het meest geschikt is 
om het bedoelde deel van het sociaal netwerk, het primair persoonlijk 
sociaal netwerk (zie paragraaf 2.2.1), in kaart te brengen. Wel kan de vraag 
gesteld worden of de ( combinatie van) instrumenten de "voor ondersteuning 
meest relevante" netwerkleden afbakenen, en of deze afbakening 
betrouwbaar genoemd kan worden. 
Het is moeilijk de betrouwbaarheidscijfers van de drie instrumenten in dit 
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onderzoek te vergelijken met resultaten uit ander onderzoek. Doorgaans 
worden netwerk-afbakenings-instrumenten slechts eenmaal voorgelegd. Wordt 
wel naar de betrouwbaarheid gekeken dan betreft het, zoals eerder 
aangegeven, vaak de omvang van het netwerk, en niet de afzonderlijke 
netwerkleden. Wij achten het percentage overlap voor alle drie de methoden 
voldoende, maar zeker niet bijzonder hoog. Dat de overlap bij de 
exchangemethode het geringste is, kan verklaard worden doordat deze 
methode het meest gevoelig lijkt voor werkelijke veranderingen. Ook het 
feit dat veel respondenten bij enkele exchangevragen meer namen noemden 
dan de tien die genoteerd konden worden, doet de kans op een geringere 
overlap stijgen. Immers, bij de hertest kan het gebeuren dat wel dezelfde 
namen genoemd worden, maar door bij het opnoemen van namen de volgorde 
van enkelen te verwisselen, kunnen tien andere namen dan op Tl genoteerd 
worden. 

De vraag of de genoemde netwerkleden de bedoelde zijn, heeft betrekking 
op de validiteit van de vragenlijsten. Zoals eerder gesteld is, heeft het 
vaststellen van de validiteit van de afbakeningsinstrumenten niet centraal 
gestaan in dit onderzoek. Veronderstellingen omtrent de validiteit zijn 
gebaseerd op de typen netwerkleden die elk van de methoden oplevert, 
alsmede op onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen de drie 
methoden. 
Netwerkleden die alleen bij de exchange-methode, alleen bij de affectieve 
methode, of bij beide methoden genoemd zijn wijken onderling significant af 
op kenmerken als duur van de relatie, contactfrequentie, reisduur, en 
waardering van de contacten. Deze verschillen onderschrijven dat er 
verschillende typen deelnetwerken zijn geïdentificeerd, hetgeen overeen
komstig de bedoeling is. 
Ook de wijze waarop rolrelatie-typen verdeeld zijn over de exchange- en/of 
affectieve methode is aannemelijk, tegen de achtergrond van de 
verschillende deelnetwerken. Als voorbeeld kunnen genoemd worden: het 
relatief hoge percentage 'overige familieleden' dat alleen bij de affectieve 
methode genoemd is, of de hoge percentages kennissen en buren die alleen 
bij de exchange-methode genoemd zijn. Opmerkelijk is wellicht dat 25% van 
de werkcontacten wel bij de affectieve benadering genoemd wordt, maar 
niet bij de exchangebenadering. Vooralsnog blijft het echter de vraag of 
deze netwerkleden tot de meest relevante gerekend moeten worden. Zo ja, 
dan kan gesteld worden dat dergelijke typen netwerkl~den, met wie men 
vaak contact heeft, ook bij de exchange-methode genoemd hadden moeten 
worden. Dit zou dan pleiten voor aanpassing van de exchange-vragen. Een 
tweede mogelijkheid is, zoals eerder opgemerkt, dat een deel van de 
genoemde netwerkleden niet tot het voor ondersteuning meest relevante deel 
van het netwerk behoort. We hebben dan te maken met de vraag in 
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hoeverre de instrumenten overbodige netwerkleden identificeren. Zolang niet 
duidelijk is in hoeverre elk van de genoemde netwerkleden een bijdrage 
levert aan ondersteuning in de vorm van interacties of van invloed is op de 
perceptie van de betrokkene, is het moeilijk om de vraag naar de efficiëntie 
van de instrumenten aan de orde te stellen. 
Met betrekking tot de exchange-methode kan wel de vraag gesteld worden 
of alle 20 vragen noodzakelijk zijn om het actieve deel van het netwerk te 
identificeren. Weliswaar kan gesteld worden dat elke extra exchangevraag 
nieuwe informatie oplevert, ook over netwerkleden die al eerder genoemd 
zijn. Toch lijkt het zinvol na te gaan of met een klein deel van deze 
twintig vragen niet een groot deel van het netwerk geïdentificeerd kan 
worden. Onderzoek naar deze vraag valt echter buiten de doelstellingen van 
deze studie. 





- - ----------------

7 GLOBALE SOCIALE STEUN 

In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de resultaten van de 
betrouwbaarheids- en validiteitsanalyses van de verschillende globale 
instrumenten. De netwerklidspecifieke instrumenten komen, vanwege het 
totaal verschillende karakter ervan, in hoofdstuk 8 aan de orde. In 
paragraaf 7.1 worden de scores op de afzonderlijke items besproken. In 
paragraaf 7.2 onderzoeken we de dimensionele structuur van de lijsten met 
items en vignetten. We gaan dan tevens na in hoeverre de a priori 
veronderstelde dimensies empirisch aantoonbaar zijn. Vervolgens wordt in 
paragraaf 7.3 de homogeniteit en de test-hertest betrouwbaarheid aan de 
orde gesteld, alsmede de cumulativiteit van de schalen. In paragraaf 7.4 
tenslotte wordt de validiteit van de schalen nader uitgewerkt. Het hoofdstuk 
wordt weer besloten met een paragraaf, 7.5, waarin de gepresenteerde 
resultaten aan de onderzoeksvraag gerelateerd worden. 

In verband met het v66rkomen van zowel positief als negatief gestelde 
vragen zijn negatief gestelde items bij de presentatie van de resultaten 
reeds gespiegeld, tenzij anders vermeld is. Bij de vignetten zijn de scores 
op de positief gestelde vignetlen gespiegeld, zodat ook hier geldt dat een 
hogere score duidt op meer ondersteuning. Voor discrepanties geldt dat een 
hoge score staat voor een grote overeenstemming tussen verkregen en 
gewenste steun (dus weinig discrepanties). Bij de eenzaamheidsschaal 
tenslotte staat een hoge score voor een hogere mate van eenzaamheid. 

7.1 Gemiddelde en spreiding van de scores op de ondersteunings
vragen 

Een eerste indruk van de kwaliteit van de gegevens wordt verkregen door 
na te gaan of de afzonderlijke items in staat zijn te discrimineren tussen 
verschillende respondenten. Wanneer alle respondenten op een bepaald item 
hetzelfde antwoord geven, heeft dit item geen informatieve waarde en kan 
om die reden weggelaten worden. We geven in deze paragraaf een beknopt 
overzicht van gemiddelden en standaard deviaties per type instrument. De 
gemiddelden en standaarddeviaties van alle afzonderlijke vragen in de 
ondersteuningsinstrumenten zijn in bijlage 2 opgenomen. 
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7.1.1 Ondersteunende interacties 

Items 
De gemiddelde scores op de 43 positieve interacties lopen uiteen van 1.33 
tot 3.00 (op een vier-puntsschaal met waarden 1 tot en met 4); de 
standaarddeviaties lopen uiteen van .60 tot .95. Het hoogste percentage in 
één categorie loopt uiteen van 36% tot 73%. Bij de 7 negatieve interacties 
liggen de gemiddelden na spiegeling tussen 3.46 en 3.76, met 
standaarddeviaties tussen .47 en .69; de hoogste percentages lopen van 51% 
tot 77%. 

Vignetten 
Bij de vignetten is gescoord door op een lijn van 99 millimeter een streepje 
te zetten op de plaats waarvan de respondent vond dat die het beste 
haar/zijn positie weergaf. De gemiddelde score op de 16 positieve vignetten 
loopt (na spiegeling) uiteen van 40.9 mrn tot 75.2 rnm, de standaarddeviaties 
van 28.3 tot 36.2 mmo 
De gemiddelde score op de 16 negatieve vignetten loopt uiteen van 53.9 mm 
tot 78.6 mm, de standaarddeviaties van 25.4 tot 36.0 mm 22 

7.1.2 Discrepanties m ondersteunende interacties 

Bij deze lijst met 43 (positieve) interacties staat centraal in hoeverre 
respondenten een antwoord geven dat afwijkt van categorie 3 'het is precies 
goed zo'. In deze categorie scoorden, afhankelijk van het item, 56% tot 91% 
van de respondenten. Categorie 4, 'gebeurt te vaak', werd door 0% tot 9% 
van de respondenten ingevuld. Bij de betekenis van deze laatste categorie, 
die wél op een discrepantie duidt, maar niet op een tekort, wordt later nog 
stilgestaan. 

7.1.3 Gepercipieerde ondersteuning 

Items 
De gemiddelde scores op de 27 positieve items lopen uiteen van 2.77 tot 
3.42 (op een vier-puntsschaal met waarden 1 tot en met 4); de 
standaarddeviaties lopen uiteen van .44 tot .84. Het hQogste percentage in 
één categorie loopt uiteen van 50% tot 82%. 
Op de 4 negatieve items liggen de gemiddelden na spiegeling tussen 3.12 en 
3.45, met standaarddeviaties tussen .66 en .79; de hoogste percentages lopen 
van 46% tot 55%. 
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Vignetten 
De gemiddelde score op de 13 pOSItIeve vignetten loopt (na spiegeling) 
uiteen van 45.2 mm tot 77.1 mm, de standaarddeviaties van 21.5 tot 34.4 
mmo 
De gemiddelde score op de 11 negatieve vignetten loopt uiteen van 68.5 mm 
tot 83.4 mm, de standaarddeviaties van 19.4 tot 35.5 mm 23 

7.2 Dimensionele structuur van de ondersteunings-instrumenten 

In deze paragraaf komen drie zaken aan de orde. In de eerste plaats gaan 
we na of het veronderstelde onderscheid tussen ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning ook empirisch aantoonbaar is. De resultaten 
staan in paragraaf 7.2.1. Vervolgens doen we in paragraaf 7.2.2 hetzelfde 
met betrekking tot de a priori veronderstelde dimensionele structuur in 
enkele instrumenten. Omdat blijkt dat het wel zinvol is interacties en 
gepercipieerde ondersteuning te onderscheiden, maar niet de a priori 
veronderstelde dimensies, is vervolgens onderzocht welke dimensionele 
structuur eventueel wel aan te brengen is (7.2.3 en 7.2.4). 
De analyses zijn telkens uitgevoerd door middel van principale 
componenten analyse, en door het berekenen van inter-item correlaties. 
Respondenten van wie het antwoord op één of meer van de vragen in een 
bepaalde lijst ontbrak, zijn buiten de analyses gelaten die op de betreffende 
lijst zijn uitgevoerd. 

7.2.1 Onderscheid ondersteunende interacties - gepercipieerde onder
steuning 

We baseren een oordeel omtrent de mate waarin ondersteunende interacties 
en gepercipieerde ondersteuning onderscheidbaar zijn op het gedrag van 
beide typen items in een principale componenten analyse en op de 
gemiddelde correlatie tussen de items. 

Globale items 
We beginnen met een principale componenten analyse over de 50 positieve 
en negatieve interacties en 31 positieve en negatieve items betreffende 
gepercipieerde ondersteuning samen. Op de eerste factor voor rotatie laden 
nagenoeg alle positieve interacties en perceptie-items redelijk tot hoog (.27 
tot .71). De negatieve interacties laden aanzienlijk lager (.03 tot .24). Bij 
rotatie over twee factoren laden de positieve interacties op de eerste factor 
en de negatieve interacties, samen met de perceptie-items op de tweede 
factor. Bij rotatie over drie factoren laden de positieve interacties op àe 
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eerste factor, de positIeve perceptie-Items op de tweede, en de negatieve 
interacties en perceptie-items op de derde factor. 
Inspectie van de correlatiematrix van 70 positieve items laat het volgende 
zien. De gemiddelde correlatie tussen deze 70 items bedraagt .25, de 
correlatie tussen de 43 interactie-items is gemiddeld .30, tussen de 27 
peïceptie-items gemiddeld .32, en tenslotte tussen elk paar interactie-en 
perceptie-items gemiddeld .19. Op grond van deze bevindingen concluderen 
we dat interactie- en perceptie-items ook empirisch onderscheiden kunnen 
worden. 

Vignetten 
Op de 56 vignetten samen (32 betreffende interacties en 24 betreffende 
gepercipieerde ondersteuning) is een componenten analyse uitgevoerd. Op de 
eerste factor voor rotatie laden de vignetten .26 tot .76. Bij rotatie over 
twee factoren laden negatieve interactie- en perceptie-vignetten hoog op de 
eerste factor, terwijl de positieve vignetten hoog op de tweede factor 
laden. Bij rotatie over drie factoren blijken de eerste twee factoren op 
dezelfde wijze te worden bepaald. De derde factor is moeilijk te 
interpreteren. Rotatie over vier factoren laat bij de eerste twee factoren 
een onderscheid zien in negatieve vignetten die vooraf zijn toegestuurd 
(factor 1), dan wel na afloop van het interview zijn achtergelaten (factor 
2). Ditzelfde onderscheid tussen vooraf toegestuurde en achtergelaten 
vignetten treffen we bij de positieve vignetten aan bij factor 3 en 4. Pas 
bij rotatie over vijf factoren ontstaat een factor waar uitsluitend 
interactie-vignetten hoog op laden. 
Het onderscheid tussen interacties en gepercipieerde ondersteuning is 
kennelijk minder relevant dan het onderscheid tussen positieve en negatieve 
vignetten of tussen vignetten die vooraf zijn toegestuurd dan wel zijn 
achtergelaten. Gelet op het feit dat de twee laatstgenoemde aspecten beide 
van technische aard zijn, en niet wijzen op een inhoudelijke overeenkomst 
tussen sommige interactie- en perceptie-vignetten, achten wij het 
verdedigbaar vooralsnog een onderscheid tussen interacties en gepercipieerde 
ondersteuning te maken. 

7.2.2 Onderzoek naar de a priori veronderstelde dimensionele structuur 

Bij één instrument, te weten de lijst met vijftig items die ondersteunende 
interacties meten, zijn we nagegaan in hoeverre de a priori veronderstelde 
dimensies (zeven positieve en één negatieve; zie schema 2.3) empirisch 
aantoonbaar zijn. We hebben dit instrument gekozen omdat hierin van elk 
van de onderscheiden dimensies zoveel mogelijk vragen zijn opgenomen. Van 
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de vijftig items konden er vier niet a pnon aan één bepaalde dimensie 
toegekend worden. De analyses zijn uitgevoerd met het programma PEKON 
(Ten Berge, 1986). Met behulp van dit programma is na te gaan hoeveel 
variantie er volgens een tevoren bepaalde structuur door de data verklaard 
kan worden. Door elk item een gewicht van 0 of 1 te geven is een matrix 
gecreëerd die de a priori veronderstelde structuur weerspiegelt. Van de acht 
veronderstelde factoren blijken de eerste zeven onderling hoog te correleren 
(.35 tot .71). De correlaties van de eerste zeven factoren met de negatieve 
factor vallen lager uit (.01 tot .17). De a priori veronderstelde structuur 
verklaart 24.8% van de variantie. 
Gezien het feit dat uit componenten analyse bij onderzoek naar het 
onderscheid tussen interacties en gepercipieerde ondersteuning al duidelijk 
werd dat er sprake is van één generale factor, is het niet verbazend dat de 
eerste zeven factoren onderling aanzienlijk correleren. Er kan kennelijk 
hooguit sprake zijn van subdimensies, met uitzondering van de negatieve 
interacties, die wel een andere dimensie vertegenwoordigen. In paragraaf 
7.2.3 gaan we per instrument (items/vignetten) en per aspect van sociale 
steun (interacties, discrepanties en perceptie) na of er sprake is van 
interpreteerbare sub dimensies. 

7.2.3 Exploratief onderzoek dimensionele structuur 

7.2.3.1 Ondersteunende interacties 

Items 
Op de 50 items is een principale componenten analyse uitgevoerd. Er 
bleven 280 respondenten over. De 50 interacties samen geven vóór rotatie 
een eerste factor die 28% verklaart. De positieve interacties laden .37 tot 
.72, de negatieve -.06 tot .12. De tweede factor, die 6.8% verklaart wordt 
vooral bepaald door de negatieve interacties, die hier .50 tot .71 laden. De 
negatieve interacties zullen in het vervolg afzonderlijk behandeld worden. 
We gaan nu verder met de positieve interacties. 
Deze 43 positieve interacties leiden in een nieuwe componenten analyse tot 
negen factoren met eigenwaarde ~ 1. De eerste factor verklaart 32.5%; de 
ladingen van de items op deze factor lopen uiteen van .37 tot .72. Van de 
43 interacties hebben 29 een lading van tenminste .50. De tweede factor 
verklaart 5.6%. 
Bij de vraag over hoeveel factoren geroteerd dient te worden hebben we 
ons door twee argumenten laten leiden. In de eerste plaats gebruiken we als 
richtlijn de conventie te roteren over die factoren die een eigenwaarde ~ 1 
hebben. Dit principe resulteert echter doorgaans in selectie van 'teveel' 
factoren. Daarom is ook een zogeheten scree-test uitgevoerd. Door de 
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eigenwaarden van alle factoren in een tweedimensionele grafiek te plaatsen, 
kan nagegaan worden op welk punt er sprake is van een lineaire afname 
van het percentage verklaarde variantie. Factoren die meer variantie 
verklaren worden beschouwd als relevant (Cattell, 1966). 
De scree-test wijst op vier à vijf interpreteerbare factoren. Er is een 
orthogonale (varimax-)rotatie uitgevoerd over drie tot negen factoren 24. 

Een rotatie over vijf factoren is redelijk goed interpreteerbaar. Deze vijf 
factoren verklaren samen 50.7% van de variantie, hetgeen beduidend meer is 
dan de eerste factor alleen, en eveneens meer dan de 24.8% die de a priori 
veronderstelde structuur met acht factoren verklaart. Tabel 7.1 (p.99) bevat 
een overzicht van het ladingenpatroon van de items die interacties meten. 
De vijf factoren zijn als volgt te benoemen: (1) alledaagse emotionele 
steun, (2) emotionele steun bij problemen, (3) waarderingssteun, (4) 
instrumentele/informatieve steun, en (5) social companionship. 
Wanneer we voor vijf schalen, gebaseerd op deze vijf factoren, somscores 
berekenen door die items op te tellen die op een bepaalde factor .40 of 
hoger laden, dan blijken deze vijf somscores onderling tussen .42 en .61 te 
correleren. 
Nagegaan is tot welke resultaten een rotatie over minder dan vijf factoren 
leidt. Bij rotatie over drie factoren zitten (1) en (5) bij elkaar, en ook (2) 
en (4), terwijl (3) de derde factor vormt. We zouden hier de twee eerste 
factoren als volgt kunnen benoemen: 'alledaagse sociale steun' en 'sociale 
steun bij problemen'. Bij rotatie over vier factoren splitsen 1 en 5, terwijl 
2 en 4 dat bij rotatie over vijf factoren ook doen. 
Rotatie over zes factoren leidt tot een factor gevormd door twee items (I07 
en 109). Dit is echter niet goed interpreteerbaar, temeer daar deze 
variabelen bij rotatie over zeven factoren ieder weer op een verschillende 
factor hoog laden. 

Positieve vignetten 
Ook op deze vignetten is een principale componenten analyse uitgevoerd. Er 
waren 294 respondenten die alle positieve vignetten beantwoord hadden. 
De zestien vignetten leveren vier factoren met eigenwaarde 2:. 1 op. De 
eerste verklaart 32.7%. Op deze factor laden de vignetten .38 tot .75. Een 
scree-test wijst op slechts één interpreteerbare factor. Er is geroteerd over 
twee tot vier factoren. De resulterende ladingenpatronen zijn echter slecht 
interpreteerbaar. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de helft van deze 
vignetten vooraf aan de respondent is toegestuurd, terwijl de andere helft 
na het interview is achtergelaten. De variantie die aan dit aspect 
toegeschreven kan worden, komt tot uitdrukking in de ladingen op de vierde 
factor vóór rotatie, zodat bij rotatie over vier of meer factoren dit niet
inhoudelijk aspect een inhoudelijke interpretatie van de factoren 
bemoeilijkt. Om deze redenen worden de positieve vignetten vooralsnog als 
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een geheel in verdere analyses betrokken, dus zonder onderscheid in 
subdimensies. 

Negatieve vignetten 
Voor de negatief gestelde vignetten geldt hetzelfde als ZOJUIst voor de 
positieve vermeld is. Principale componenten analyse op de antwoorden van 
293 respondenten leverde eveneens vier factoren met eigenwaarde 2:. 1 op. 
De eerste verklaart 35.5%. Op deze factor laden de vignetten .39 tot .76. 
Ook hier wijst een scree-test op één interpreteerbare factor. Rotatie over 
meer factoren levert geen interpreteer bare oplossing. Ook het verschil 
tussen vooraf toegestuurde, en achtergelaten vignetten is bij de negatieve 
versie niet terug te vinden. De negatieve vignetten zullen daarom als een 
geheel in verdere analyses worden meegenomen. 

7.2.3.2 Discrepanties in ondersteunende interacties 

Alvorens een principale componenten analyse op de discrepanties in 
ondersteunende interacties uit te voeren moet een beslissing worden 
genomen over de vierde antwoordcategorie 'gebeurt te vaak', en wel om de 
volgende reden. De categorieën één, twee en vier hebben gemeen dat ze 
duiden op ontevredenheid over de mate van ondersteuning. Categorie één en 
twee hebben bovendien ook nog betrekking op een tekort aan ondersteuning. 
De begrippen 'mate van ontevredenheid' en 'tekort' zijn synoniem voor de 
eerste drie antwoordcategorieën. Om deze reden hebben wij analyses met 
betrekking tot discrepanties slechts uitgevoerd bij respondenten die geen 
gebruik maakten van de vierde antwoordcategorie. Een principale 
componenten analyse is uitgevoerd na verwijdering van respondenten met 
ontbrekende data. Er bleven 207 respondenten over (dus 97 zijn verwijderd, 
waarvan 82 omdat ze tenminste een keer een 4 hadden gescoord). Er zijn 
zeven factoren met een eigenwaarde 2:. 1. De eerste factor verklaart 43.0%. 
Op deze factor laden de variabelen .38 tot .79. Een scree-test wijst op vier 
à vijf interpreteerbare factoren. Omdat de lijst discrepanties uit dezelfde 
items bestaat als in het instrument dat globale interacties meet, en bij die 
globale interacties een rotatie over vijf factoren een interpreteerbare 
structuur opleverde, is ook nu over vijf factoren geroteerd. Deze rotatie 
over vijf factoren, die samen 59.8% van de variantie verklaren, lijkt ook 
hier redelijk interpreteerbaar. De items zijn in tabel 7.1 (p.99) opgenomen 
samen met de vragen naar ondersteunende interacties. 
Opvallend is dat bij de discrepanties enkele informatieve items op de derde 
factor, bij de 'waarderings-items', hoog laden, terwijl ze bij de interacties 
op de vierde factor, bij de instrumentele items, het hoogst laden. Een 
poging deze informatieve items te isoleren in een afzonderlijke dimensie, 
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door over meer dan vijf factoren te roteren, levert niets op. 

We trachten subschalen te construeren die zowel bij de mate van 
ondersteunende interacties als bij de discrepanties uit dezelfde items 
bestaan. Daarom is de volgende stap te kijken naar overeenkomsten in het 
ladingenpatroon van de interacties en de discrepanties. De ladingen van 
beide versies van de items zijn in tabel 7.1 naast elkaar gezet. Daarbij 
worden in principe alleen ladingen ~ .40 vermeld, maar als een item op alle 
vijf factoren lager laadt, wordt de hoogste lading vermeld. 

7.2.3.3 Gepercipieerde ondersteuning 

Items 
Er is een principale componenten analyse gedaan na weglating van 
respondenten met een of meer ontbrekende antwoorden, waarna er 283 
overblijven. Deze analyse is uitgevoerd over 30 van de 31 items, inclusief de 
negatieve nadat deze gespiegeld waren, maar zonder item P14. Bij een 
eerdere analyse viel het wisselend gedrag van item P14 ('geeft men u het 
gevoel dat u hen ongelegen kunt benaderen') op. Dit item blijkt ook de 
laagste gemiddelde score te hebben, hetgeen mogelijk deels veroorzaakt is 
door de onduidelijke formulering. Daarom is dit item verwijderd. 
De eerste factor verklaart 34.0% van de variantie. Een scree-test wijst op 
vier interpreteerbare factoren. De negatieve items splitsen zich samen met 
item P21 af bij rotatie over twee factoren. Rotatie over vier factoren 
levert een redelijk interpreteerbare oplossing (zie tabel 7.2), zij het dat 
deze factoren niet met de door Cobb (1976) onderscheiden dimensies 
overeenkomen. Deze vier factoren verklaren samen 51% van de variantie. 
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Tabel 7.1 Vergelijking interacties - discrepanties bij rotatie over 5 factoren 
(ladingen discrepanties tussen haakjes): 

van I' 
var. factor 1 faclor 2 factor 3 factor 4 factor 5 

:ems nr. (emot.aJI) (emot.pro) (esteem) (instrum) (compan) 
het 
van ID01 .76 (.79) 

u bij IDlO .73 (.81) 
ID30 .66 (.49) m (.42) 

alle ID31 .64 ~) .09 (.44) 32 (.49) 
IDH .58 (.51) .21 (.43) 
ID02 .58 (.41) J:'} (.50) 
ID34 .57 (.61) .:!J (.43) 
ID36 .53 ~) .43 (.40) .18 (.45) 
ID32 .52 ~) m (.42) 37 (.61) 
ID43 51 (56) .49 ~) .00 (.45) 
ID33 .49 (J:'}) .38 (.68) 

van ID22 .79 (.53) ,Q§ (.40) 

283 ID14 .72 (.71) 

. de IDOS .41 (.53) .61 (.42) 
ID15 .56 (.51) 

een ID05 .49 ~) .53 (.58) 

het ID23 .51 (.50) .30 (.44) 

de ID18 39 (.41) 35 (.72) 

t is 
ID04 .39 (.52) 
ID06 .36 ~) ~ (.51) 

op ID37 .68 (.52) 
ID03 .68 (.59) 

net ID21 .67 (.73) 
ren ID20 .60 (.67) 

dat ID19 .56 (.55) 
ID39 .51 (.66) 

lIes ID13 .42 (.59) .48 (.47) 
tie. 

ID16 .65 (.86) 
ID27 .58 (.85) 
ID24 .56 (7) .07 (.40) 
ID28 .55 (.67) 
ID40 J:'} (.51) .55 (Ji) 
ID38 .36 (.45) .47 (d?) .49 (19) 
1035 19 (.54) .46 W) 
ID41 .41 (.44) 

1025 .73 (.71) 
1017 .56 (.52) 
ID42 55 (.65) 
1012 dJ (.40) .54 (51) 
1029 52 (.66) 
ID09 .45 (.37) .50 (,M) 
ID07 J] (.64) .45 (19) 
ID26 .14 (.40) ~ (.52) .42 ~) 

(Onderstreept zijn lage ladingen die slechts toegevoegd zijn om te vergelijken met het 
andere instrument) 

...!. 
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Tabel 7.2 Verdeling van items met ladingen van tenminste .40 over de 
vijf factoren (items staan in volgorde van hun ladingen, 
beginnend met de hoogste lading) 

Factor / Omschrijving Items* 

1 Perceptie over 
2 Perceptie over 

ondersteuning 

houding anderen PU, P12, P04, P08, P19, POS, POl, P25 
alledaagse P27, P24, P23, P26, PIS, PB, P16, P2S, 

3 Perceptie over ondersteuning 
in probleemsituaties 

4 Perceptie over negatieve 
ondersteuning 

P20, P18, P12, P02, (P22) 
PlO, P03, P09, P06, P17, P02, P07 

P30, P31, P28, P29, P21 

* onderstreept op meer dan één factor een lading > .40; 
tussen haakjes: de hoogste lading < .40 

Positieve vignetten 
In een principale componenten analyse op 294 respondenten laden de dertien 
positieve vignetten op drie factoren met eigenwaarde .2:. 1. De eerste 
verklaart 35.0%. Op deze factor laden de vignetten .35 tot .72. Rotatie over 
meer factoren levert geen interpreteerbare resultaten. Ook hier speelt het 
onderscheid tussen van te voren en achteraf ingevulde vignetten een 
belangrijke rol. Dit blijkt overduidelijk uit het feit dat het vignet V4NV4B, 
dat twee maal in dezelfde vorm is voorgelegd, éénmaal vooraf (V4A) en 
éénmaal achteraf (V4B), op twee verschillende factoren hoog laadt. 

Negatieve vignetten 
Een principale componenten analyse over 292 respondenten levert voor de 
elf negatieve vignetten één factor op met een eigenwaarde groter dan 1. 
Gezien de resultaten bij de andere vignetten besluiten we ook nu met één 
set verder te gaan. 

7.2.4 Schaalconstructie 

Uit de componenten analyses is al gebleken dat ondersteunende interacties, 
discrepanties en gepercipieerde ondersteuning ieder opgevat kunnen worden 
als eendimensioneel begrip, en dat er daarbinnen sprake is van enkele 
subdimensies. Op basis van de resultaten van de componenten analyses 
kunnen we slechts vaststellen dát iemand een bepaald type steun ontvangt. 



:r de 
Igen, 

P07 

tien 
rste 
,ver 
het 
~en 

4B, 
en 

de 
1. 

;én 

~s, 

en 
:le 
es 
~t. 

Hoofdstuk 7 101 

De volgende stap is om na te gaan of de items zodanig geordend kunnen 
worden dat de antwoorden een zekere mate van cumulativiteit van het te 
meten begrip weerspiegelen. We kunnen dan namelijk stellen dat iemand met 
een hogere score op een van de schalen ook meer van dat type steun 
ontvangt/ervaart dan iemand met een lagere score. 
Het cumulatieve karakter van de items komt tot uitdrukking door de items 
in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad te plaatsen. Deze 
moeilijkheidsgraad wordt bij dichotome items bepaald door het percentage 
positieve antwoorden per vraag. Verondersteld wordt dat mensen die een 
positief antwoord geven op een 'moeilijk' item, op minder moeilijke items 
eveneens een positief antwoord geven. De mate waarin deze veronderstelling 
op de data van toepassing is, bepaalt de schaalbaarheid van de items. Omdat 
iemands score niet alleen bepaald wordt door het te meten begrip, maar ook 
door allerlei verstorende factoren (begrip van de vragen), zullen items 
zelden het veronderstelde perfecte antwoordpatroon vertonen. Mokken (1971) 
ontwikkelde een probabilistische versie van het schaalmodel, dat 
verstoringen van het optimale antwoordpatroon toelaat. Voor elk item geldt 
daarbij dat naarmate iemand meer van de te meten eigenschap bezit, de 
kans op een positief antwoord groter zal zijn. Of items in voldoende mate 
aan deze voorwaarde voldoen om in een schaal opgenomen te worden, komt 
tot uitdrukking in de drie coëfficiënten Hij, Hi, en H. 
Hij geeft aan in welke mate het antwoord patroon op twee items i en j 
overeenkomt met hetgeen verwacht mag worden (uitgaande van verschillen 
in moeilijkheid tussen beide items). 
Hl heeft betrekking op de schaalbaarheid van item i ten opzichte van alle 
overige items in de schaal. 
De H-coëfficiënt drukt de schaalbaarheid uit van de items samen. 
Om van schaalbare items, respectievelijk een schaal te kunnen spreken, 
dienen de drie coëfficiënten aan de volgende criteria te voldoen. 
(1) Er mag geen enkel paar items in de schaal zitten met een negatieve Hij 
coëfficiënt. 
(2) De schaalbaarheid van de afzonderlijke items alsmede van de schaal als 
geheel dient voldoende te zijn. Gangbare criteria voor de hoogte van de H
en ook van de Hl-coëfficiënt zijn: 

H <.30 geen schaal 
.30 < H <.40 zwakke schaal 
.40 <H <.50 matige schaal 
.50 <H sterke schaal. 

Een laatste eis die aan de schaal gesteld wordt is de volgende. Voor elk 
itempaar dient voor het makkelijkste van beide items de kans op een 
positief antwoord groter te zijn dan voor het moeilijkste van beide items, 
en wel ongeacht de mate waarin iemand de te meten eigenschap bezit. Er is 

. ,'-'-' 
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dan sprake van een zogeheten dubbele monotonie. Of aan deze eis wordt 
voldaan is te zien aan het al dan niet optreden van schendingen in de P
matrix (Mokken, 1971; Debets, Sijtsma & Molenaar, 1987). 

De criteria die tot nu toe aan de orde zijn gekomen zijn alle drie technisch 
van aard. Bij selectie en verwerping van items dienen echter ook 
inhoudelijke argumenten een rol te spelen (Molenaar, 1982). Deze 
inhoudelijke beoordeling kan haaks staan op de technische. In dat geval 
moet een afweging gemaakt worden, hetzij voor een technisch betere schaal 
met een 'minder gelukkige' selectie van items, dan wel voor een inhoudelijk 
beter passende schaal met mogelijk (iets) lagere schaal- en item
coëfficiënten. 

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van het programma MSP (Mokken 
Scale analysis for Polychotomous items) (zie Debets & Brouwer, 1989). Dit 
programma biedt de mogelijkheid een Mokken-schaalanalyse uit te voeren op 
items met meer dan twee antwoordcategorieën. 
Een belangrijke mogelijkheid in dit programma is dat het in een bepaalde 
itemset zelf naar geschikte schalen kan zoeken. Het programma start met 
het paar items dat de hoogste Hircoëfficiënt heeft. Daar wordt telkens dat 
item aan toegevoegd, dat leidt tot de hoogst mogelijke H-coëfficiënt. 
Ook is het mogelijk het programma met een bepaalde startset de 
zoekprocedure te laten doorlopen. 

De door ons gevolgde procedure is telkens de volgende geweest. Eerst is er 
per aspect (interacties, discrepanties en perceptie) en per instrument 
(items, positieve en negatieve vignetten) een analyse gedaan waarbij uit 
alle geschikte items gezocht werd naar een optimale schaal. Geschikt 
werden die items gevonden die aan de volgende twee voorwaarden voldeden: 
(1) de test-hertest correlatie van het item diende niet te laag te zijn, en 
(2) uit de eerder uitgevoerdf< componenten analyse diende te blijken dat het 
item voldoende hoog op de eerste factor laadde 25. 

Vervolgens is gekeken of mogelijk een kleinere selectie van items, die een 
subdimensie van sociale steun meten, een voldoende hoge schaalbaarheids
coëfficiënt zouden opleveren. Er zijn verschillende strategieën denkbaar bij 
het zoeken naar een mogelijke selectie van items. Een ervan bestaat uit het 
zoeken naar een schaal vanuit de gehele itemset, waarbij de toegestane 
ondergrens voor de H-coëfficiënt verhoogd wordt (Van. Tilburg, 1988). Het 
nadeel van deze procedure is dat het criterium puur technisch is, terwijl 
het doel is om inhoudelijk aansprekende c.q. benoembare schalen te 
construeren. Het risico dat een verhoging van de ondergrens in zich heeft 
is enerzijds dat items die eigenlijk een andere sub dimensie 
vertegenwoordigen, maar net boven de ( arbitraire) ondergrens (bijvoorbeeld 
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H = .40) liggen, bij de verkeerde schaal terecht komen. Anderzijds kunnen 
items die inhoudelijk gezien wel bij de schaal horen maar net onder de 
ondergrens vallen, niet worden opgepikt. Met name wanneer het zoeken 
naar schalen gedaan wordt op een itemset waarvan bekend is dat er geen 
sprake is van duidelijk onderscheidbare dimensies, maar hooguit van min of 
meer onderscheidbare subdimensies, speelt het eerst genoemde gevaar een 
grote rol. 
Om dit risico te vermijden is bij het zoeken naar subschalen een andere 
procedure gevolgd, waarbij veelal de uitkomsten van twee analyses bij de 
interpretatie werden betrokken. De eerste betreft een zoekprocedure op de 
gehele itemset, met als startset de twee items die het hoogst op een van de 
(met de principale componenten analyse) onderscheiden factoren laadden. 
Daarbij werd vooral gelet op de 'herkomst' van de items die toegevoegd 
werden. Items die toegevoegd werden dienden bij de componenten analyse 
tenminste .40 te laden op dezelfde factor als waar de twee items uit de 
startset op laadden. 
Daarnaast is een zoekprocedure uitgevoerd met als startset telkens die 
items, die op' één van de onderscheiden factoren tenminste .40 laadden. 

Omdat de lijsten interacties en discrepanties uit dezelfde items bestaan, en 
het wenselijk (en om een goed beeld te krijgen mogelijk noodzakelijk) is om 
per dimensie zowel te weten te komen hoeveel ondersteuning van een 
bepaald type ontvangen wordt, als in hoeverre de betrokkene een tekort 
ervaart, wordt als extra eis ten aanzien van de subschalen bij de globale 
interacties en bij de discrepanties in ondersteuning gesteld dat deze uit 
dezelfde items dienen te bestaan. Een item dat bijvoorbeeld goed in een 
subschaal over hoeveelheid instrumentele steun past, maar niet goed in 
dezelfde subschaal over discrepanties ten aanzien van de geboden 
instrumentele steun, zal dus om deze reden buiten de subschaal gehouden 
worden. 

Een verslag van de met MSP uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage 3. 
In tabel 7.3 geven we een overzicht van de uiteindelijke schalen, met de H-
en Hl-coëfficiënten, en per schaal de range van gemiddelde scores van de 

items uit die schaal. Uitgebreidere informatie over de uiteindelijke schalen 
is te vinden in bijlage 4. 
De betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho is niet in tabel 7.3 opgenomen, deze 
komt in paragraaf 7.3 aan de orde. Gewezen wordt op de extra subscbaal 
die bij de ondersteunende interacties en de discrepanties is gevormd met de 
items die informatieve ondersteuning meten. 
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Tabel 7.3 Overzicht van de geconstrueerde schalen met per schaal de 
H coëfficiënt, de laagste en hoogste Hl coëfficiënt, en het 
laagste en hoogste item-gemiddelde 

n items H Hl gemiddelde 

Interacties (items} 
-Algemene ondersteuning (24) .40 .30 tot .49 1.60 tot 2.99 
-Alledaagse emotionele onderst. ( 4) .53 .45 tot .58 2.46 tot 2.84 
-Emotionele onderst. bij probl. ( 8) .50 .45 tot .55 1.84 tot 2.31 
-Waarderingssteun ( 6) .44 .40 tot .49 2.09 tot 2.68 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) .27 .23 tot .34 1.32 tot 2.26 
-Socia! companionship ( 5) .36 .32 tot .39 2.25 tot 2.61 
-Informatieve ondersteuning ( 4) .43 .31 tot .49 1.87 tot 2.23 

-Negatieve interacties ( 7) .38 .33 tot .44 3.46 tot 3.76 

Interacties (vigQetten) 
-Positieve vignetten ( 9) .37 .30 tot .44 .40 tot .82 
-Negatieve vignetten (10) .35 .31 tot .45 .54 tot .81 

DiscreQanties (items} 
-Algemene ondersteuning (42) .41 .30 tot .50 2.55 tot 2.88 
-Alledaagse emotionele onderst. ( 4) .45 .33 tot .52 2.66 tot 2.71 
-Emotionele onderst. bij probl. ( 8) .57 .50 tot .62 2.62 tot 2.81 
-Waarderingssteun ( 6) .49 .45 tot .54 2.68 tot 2.77 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) .48 .42 tot .58 2.71 tot 2.88 
-Social companionship ( 5) .51 .47 tot .54 2.55 tot 2.67 
-Informatieve ondersteuning ( 4) .47 .40 tot .51 2.55 tot 2.72 

GeQerc. ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde onderst. (28) .40 .29 tot .47 2.79 tot 3.46 
-Perc. over houding anderen ( 6) .48 .45 tot .50 2.92 tot 3.15 
-Perc. over alledaagse onderst. (10) .49 .40 tot .53 3.06 tot 3.43 
-Perc. over onderst. bij probl. ( 7) .42 .34 tot .52 2.79 tot 3.34 
-Perc. over negatieve onderst. ( 4) .63 .61 tot .69 3.13 tot 3.46 

GeQerc. ondersteuning (vignetten} 
-Positieve vignetten ( 6) .39 .34 tot .44 .44 tot .86 
-Negatieve vignetten (10) .39 .33 tot .47 .71 tot .92 
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7.3 Betrouwbaarheid 

In deze paragraaf komen twee maten aan de orde die een indicatie geven 
van de betrouwbaarheid waarmee het bedoelde begrip wordt gemeten. Eerst 
de mate waarin de items in een schaal onderling samenhangen. Het door ons 
gebruikte schaalconstructieprograrnma levert deze informatie in de vorm van 
coëfficiënt Rho. Daarnaast wordt voor elke (sub)schaal de correlatie gegeven 
tussen de score op de eerste meting en de score op de hertest, vier weken 
na de eerste meting afgenomen bij 69 respondenten. Beide indicatoren zijn 
opgenomen in tabel 7.4. 

De betrouwbaarheid van de schalen uitgedrukt in coëfficiënt Rho is 
voldoende tot zeer hoog. Dit laatste met name bij de algemene schalen, 
hetgeen mede veroorzaakt wordt door het grote aantal items. 
Ook de test·hertest correlaties zijn voldoende hoog, met uitzondering van 
de subschalen met negatieve items, die zowel bij de interacties als bij de 
gepercipieerde ondersteuning vrij laag zijn. 
Samenvattend ' kunnen we stellen dat de schalen die met behulp van 
componenten analyse en MSP zijn geconstrueerd, betrouwbaar genoemd 
kunnen worden. In hoeverre de bedoelde begrippen met behulp van deze 
schalen valide gemeten kunnen worden is een vraag die centraal staat in de 
volgende paragraaf . 

7.4 Validiteit 

In de volgende subparagrafen worden de resultaten weergegeven van de 
validiteitsanalyses. We houden daarbij de volgorde aan waarin ze In 

paragraaf 4.2 zijn besproken, te weten: 
1 : samenhang tussen items en onderscheidbaarheid typen ondersteuning, 

ook binnen specifieke subgroepen respondenten 
2a: divergerende en convergerende validiteit 
2b: overeenkomst met oordeel anderen 
3a: relatie met 'directe' vragen over de verkregen/ervaren steun 
4a: relatie met eenzaamheid 
4b: verklaren van veranderingen in ondersteuning 
5 : procesanalyse van de wijze waarop de antwoorden tot stand komen 

7.4.1 Invariantie bij subgroepen 

De samenhang tussen de items, alsmede de mate waarin per aspect van 
ondersteuning subdimensies kunnen worden onderscheiden, is in paragraaf 
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Tabel 7.4 Betrouwbaarheid van de ondersteuningsschalen, uitgedrukt in 
Rho en de test -hert est correlatie (rTl-Th) 

n items Rho 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-Negatieve interacties 

Interacties (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

Discrepanties (items) 

(24) 
( 4) 
( 8) 
( 6) 
( 7) 
( 5) 
( 4) 

( 7) 

( 9) 
(10) 

-Algemene ondersteuning (42) 
-Alledaagse emotionele ondersteuning ( 4) 
-Emotionele ondersteuning bij problemen ( 8) 
-Waarderingssteun ( 6) 
-Instrumentele ondersteuning ( 7) 
-Social companionship ( 5) 
-Informatieve ondersteuning ( 4) 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning (28) 
-Perceptie over de houding van anderen ( 6) 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning (10) 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen (7) 
-Perceptie over negatieve ondersteuning ( 4) 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten ( 6) 
-Negatieve vignetten (10) 

.94 

.84 

.89 

.82 

.71 

.75 

.75 

.79 

.78 

.81 

.97 

.81 

.91 

.86 

.86 

.83 

.80 

.93 

.81 

.87 

.83 

.86 

.68 

.81 

rTl-Th 

.77 

.65 

.70 

.62 

.82 

.81 

.64 

.56 

* 
* 

.84 

.75 

.80 

.66 

.71 

.81 

.66 

.78 

.57 

.72 

.80 

.49 

* 
* 

* : Van de vignet-schalen is geen hertest correlatie bekend, omdat slechts 
de vignetten uit serie A bij de hertest zijn voorgelegd, en alle schalen 
zowel uit vignetten van serie A als B bestaan. 
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7.2 bij de schaalconstructie al aan de orde geweest. We gaan nu na of de 
gevonden schaalkarakteristieken bij verschillende groepen respondenten 
vergelijkbaar zijn. We onderscheiden daartoe vrouwelijke en mannelijke 
respondenten, evenals jongeren en ouderen, waarbij we mensen vanaf 55 
jaar tot de ouderen rekenen. 
Om de hoeveelheid analyses te beperken zijn slechts de schalen onderzocht 
die met behulp van items de mate van ondersteunende interacties meten. 
Tabel 7.5 geeft een overzicht van de H-coëfficiënten van de interactie
(sub)schalen voor de diverse groepen respondenten. 

Tabel 7.5 Schaalbaarheidscoëfficiënt H voor de item(sub )schalen 
ondersteunende interacties, apart voor vrouwen en mannen, 
jongeren en ouderen 

Schaal Coëfficiënt H: Totaal Vrouw Man Jong Oud 
n: (280) (171) (109) (170) (110) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .4D .39 .4D .40 .33 
-Alledaagse emotionele onderst. .53 .52 .51 .58 .40 
-Emotionele onderst. bij problemen .50 .50 .48 .50 .47 
-Waarderingssteun .44 .47 .44 .45 .45 
-Instrumentele ondersteuning .27 .22 .33 .23 .23 
-Social companionship .36 .40 .35 .44 .25 
-1 nformatieve ondersteuning .43 .47 .44 .46 .35 

Er blijken welDlg verschillen te bestaan tussen de coëfficiënten voor 
vrouwen en mannen, met uitzondering van de subschaal 'instrumentele 
ondersteuning', die bij mannen een coherenter geheel vormt dan bij 
vrouwen. Kijken we naar verschillen tussen jongeren en ouderen (waarbij 
niet vergeten moet worden dat door de selectie van respondenten mannen 
gemiddeld ouder zijn dan vrouwen), dan valt op dat voor enkele schalen de 
schaalbaarheid bij ouderen minder goed is. Met name geldt dit voor de 
subschaal 'social companionship', en in minder mate ook voor 'alledaagse 
emotionele ondersteuning' en 'informatieve ondersteuning'. 

Ook de betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho is voor de vier genoemde groepen 
respondenten vergeleken. De resultaten staan in tabel 7.6. 
Uit deze label blijkt dat de betrouwbaarheidscoëfficiënt van enkele schalen 
bij ouderen lager uitvalt. Voor de dimensies 'instrumentele steun' en 'social 
companionship' kan dit liggen aan het feit dat de behoefte aan de 
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Tabel 7.6 Betrouwbaarheidscoëfficiënt Rho voor de item(sub)schalen 
ondersteunende interacties, apart voor vrouwen en mannen, 
jongeren en ouderen 

Schaal Coëfficiënt Rho: Totaal Vrouw Man Jong Oud 
n: (280) (171) (109) (170) (110) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .94 .94 .94 .94 .91 
-Alledaagse emotionele onderst. .82 .84 .83 .86 .76 
-Emotionele onderst. bij problemen .89 .89 .87 .88 .88 
-Waarderingssteun .82 .83 .81 .81 .83 
-Instrumentele ondersteuning .71 .68 .73 .70 .62 
-Social companionship .75 .77 .72 .81 .62 
-Informatieve ondersteuning .75 .75 .73 .76 .66 

verschillende items nogal uiteen loopt. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
beide dimensies te veelomvattend zijn om van een sterke eendimensionele 
schaal te kunnen spreken. 

7.4.2 Relaties tussen de schalen onderling 

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de verschillende 
meetinstrumenten met elkaar samenhangen. We beschikken over instrumenten 
die drie aspecten van ondersteuning meten, maar enkele aspecten worden 
door meer dan één instrument gemeten. Dit biedt de mogelijkheid na te 
gaan of instrumenten die geacht worden hetzelfde aspect te meten hoger 
met elkaar correleren dan met andere instrumenten. Tabel 7.7 geeft de 
correlaties tussen de algemene schalen. 

Het feit dat de positieve dan wel negatieve formulering van een vignet meer 
verklaart dan de vraag of een vignet interacties of gepercipieerde 
ondersteuning meet, was reeds bij de exploratieve componenten analyse 
gebleken (paragraaf 7.2.1). Dit komt in tabel 7.7 opnieuw tot uitdrukking. 
Bij de positieve vignetten correleren de interactie- en, de perceptieschaal 
onderling .70. Bij de negatieve vignetten zelfs .79. 

Belangrijker is echter dat de itemschaal voor interacties nagenoeg even 
hoog correleert met 'interactie-vignetten' als met 'perceptie-vignetten'. 
Hetzelfde geldt voor de itemschaal voor gepercipieerde ondersteuning. 
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Tabel 7.7 Correlaties tussen de algemene schalen 

Interacties Discre2anties Perce2tie 
Items Vign. Vign. Items Items Vign. Vign. 

pos. neg. pos. neg. 

Interacties 
-Items 
-Vignetten pos. .48 
-Vignetten neg. .53 .68 

DiscreQanties 
-Items .29 .38 .56 

Perce2tie 
-Items .63 .57 .64 .54 
-Vignetten pos. .42 .70 .67 .39 .60 
-Vignetten neg. .46 .59 .79 .59 .63 .66 

Daarnaast valt op dat alle vier de vignetten-schalen hoger correleren met 
de perceptie-items dan met de interactie-items. 

De correlatie tussen items die interacties meten en items die discrepanties 
meten is lager dan de overige. Dit kan verklaard worden doordat in deze 
algemene interactie schaal ook de hoeveelheid ontvangen steun bij 
problemen meetelt, iets waar niet iedere respondent (evenveel) behoefte aan 
zal hebben gehad. Omdat de behoeften van de respondenten nogal uiteen 
lopen zal het ontbreken van discrepanties niet alleen gevonden worden bij 
mensen met veel, maar (op bepaalde subdimensies) ook met weinig 
interacties. 

Het model van sociale steun, zoals dat in hoofdstuk 2 in schema 2.5 is 
weergegeven, veronderstelt dat interacties en gepercipieerde steun deels 
indirect, via discrepanties, en deels direct aan elkaar gerelateerd zijn. 
Gezien het feit dat de correlatie tussen interacties en gepercipieerde steun 
(.63), aanzienlijk hoger ligt dan tussen interacties en discrepanties (.29), 
concluderen we dat er inderdaad ook sprake is van een directe relatie 
tussen interacties en gepercipieerde steun. 

Nadat de samenhang tussen de algemene schalen is onderzocht, richten we 
ons op de subschalen bij de interacties en de discrepanties. Omdat de 
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subschalen bij interacties en discrepanties uit dezelfde items zijn 
samengesteld, verwachten we in ieder geval voor elk paar subschalen een 
positieve correlatie tussen de mate van interacties en de afwezigheid van 
discrepanties. Uit tabel 7.8 blijkt dat de correlaties inderdaad allen 
positief, en ook significant zijn. Dat de correlaties niet allen in dezelfde 
orde van grootte liggen wordt veroorzaakt door de ongelijke behoefte aan 
het type steun dat de subschalen meten. De behoefte aan alledaagse 
vormen van steun speelt bij meer mensen een rol dan aan specifieke steun, 
zoals emotionele ondersteuning bij problemen of instrumentele 
ondersteuning. 

Tabel 7.8 Correlaties tussen subschalen interacties en discrepanties (n = 
262-297) 

Type subschaal Correlatie 
interacties - discrepanties 

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

.36 

.13 

.29 

.16 

.42 

.19 

Een mogelijkheid voor verdere analyse met de correlaties tussen de subscha
len van de interactie- en discrepantie-instrumenten biedt de zogeheten 
Multitrait-Multimethod Matrix (Campbell en Fiske, 1959). In deze matrix 
worden correlaties tussen verschillende begrippen, de trekken of traits, die 
met dezelfde methode zijn gemeten, vergeleken met correlaties tussen 
dezelfde begrippen, gemeten met verschillende instrumenten, de 'methods'. 
Het wordt als ondersteuning van de begripsvaliditeit beschouwd wanneer de 
correlaties tussen dezelfde begrippen, gemeten met verschillende instrumen
ten, hoger uitvallen dan de correlaties tussen verschillende begrippen, 
gemeten met hetzelfde instrument. In ons geval kunnen we de subdimensies 
als de verschillende begrippen of trekken beschouwen. en de interacties 
respectievelijk discrepanties als verschillende methoden. De interactie
instrumenten en de discrepantie-instrumenten meten echter niet hetzelfde. 
De eerste meten de hoeveelheid steun, en de tweede de tevredenheid met de 
ontvangen hoeveelheid. En die tevredenheid wordt niet alleen bepaald door 
de hoeveelheid ontvangen steun, maar ook door de behoefte aan 



zijn 
een 
van 

.!len 
lfde 
aan 
Igse 
mn, 
tele 

l= 

a-
~n 

·ix 
Ie 
:n 
.' , . 
Ie 
1-

1, 

:s 
:s 
:-

e 
r 

l 

---~~~~~-_. 

Hoofdstuk 7 111 

ondersteuning. Het zojuist genoemde verschil in behoefte aan bepaalde typen 
ondersteuning stelt ons slechts in staat tot op zekere hoogte na te gaan of 
de correlaties tussen subschalen die hetzelfde type ondersteuning meten (de 
ene keer in de vorm van interacties en de andere keer in de vorm van 
discrepanties), hoger zijn dan de correlaties van dezelfde interacties, maar 
nu met discrepanties in andere typen ondersteuning. 

We gaan uit van de assumptie dat over een groot aantal mensen genomen, 
de schaarste aan steun ongeveer gelijk verdeeld is over de typen 
ondersteuning. In dat geval geeft de mate waarin per subdimensie interacties 
plaatsvinden een indicatie van de behoefte per type ondersteuning. Bij een 
type interacties waar gemiddeld meer behoefte aan bestaat, is de kans 
groter dat er sprake is van een discrepantie, wanneer een respondent weinig 
van dat type interacties ontvangt. We veronderstellen daarom dat de 
correlatie tussen interacties en discrepanties bij typen steun waar meer 
behoefte aan is hoger uitvalt dan bij typen steun waar minder behoefte aan 
IS. 

Voor de correlaties tussen een bepaald type interacties en discrepanties in 
andere typen, verwachten we het volgende. In principe dienen deze 
correlaties lager te zijn dan de correlatie tussen interacties en 
discrepanties van hetzelfde type, wanneer de discrepanties een type steun 
betreffen waar minder behoefte aan is. 
Tabel 7.9 geeft de gemiddelde score op de interactieschalen, waarbij alle 
schalen naar lengte 1 zijn gestandaardiseerd. De schalen staan in deze tabel 
in volgorde van afnemend gemiddelde, hetgeen de volgorde in behoefte 
weerspiegelt. 

Tabel 7.9 Geschatte behoefte per subschaal 

Type subschaal Gemiddelde Rangnummer 

-Alledaagse emotionele ondersteuning 2.65 
-Social companionship 2.44 
-Waarderingssteun 2.37 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 2.13 
-Informatieve ondersteuning 2.06 
-Instrumentele ondersteuning 1.86 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tabel 7.10 geeft een overzicht van de correlaties tussen de 
interactieschalen en de discrepantieschalen, waarbij de schalen in volgorde 
van veronderstelde behoefte staan. 
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Tabel 7.10 Correlaties tussen interactie-subschalen en discrepantie-
subschalen 

Nr. Type subschaal Disc1 Disc2 Disc3 Disc4 Disc5 Disc6 

Interacties 
1 Alled. emot. onderst. .36 .30 .19 .28 .20 .24 
2 Social companionship .30 .42 .29 .25 .26 .25 
3 Waarderingssteun .19 .19 .29 .19 .19 .21 
4 Emot. onderst. bij probl. .17* .08 .03 .13 .11 .10 
5 Informatieve onderst. .18 .14 .17 .22* .19 .16 
6 Instrumentele onderst. .19* .11 .01 .13 .11 .16 

"': correlaties hoger dan de in die rij onderstreepte correlatie 

Uit deze matrix valt op te maken dat de diagonaalwaarden over het 
algemeen de hoogste zijn in elke regel. Schendingen zijn aangegeven met 
een *. De drie schendingen komen alleen voor in de onderdriehoek van de 
matrix, dus tussen paren waar dat toegestaan is, gezien de eerder genoemde 
verschillen in behoefte. 

7.4.3 De instrumenten gerelateerd aan het oordeel van derden: 
sleutelfiguren 

In paragraaf 4.2 is uiteengezet dat bij de tweede meting voor twee 
instrumenten, de items die interacties en gepercipieerde ondersteuning 
meten, data bij netwerkleden van een aantal respondenten verzameld zijn. 
Het betreft de drie belangrijkste netwerkleden (inclusief de partner), aan 
wie gevraagd is de vragenlijsten in te vullen zoals zij meenden dat de 
respondent ze zou hebben ingevuld. Deze procedure is uitgevoerd bij 69 
respondenten, die wel een partner dienden te hebben, maar verder 
willekeurig zijn gekozen. Tabel 7.11 geeft een overzicht van de beschikbare 
data. 
In totaal hebben we informatie van 59 partners (40 + 6 + 13) en van 94 
andere sleutelfiguren (40x2 + 6 + 3x2 + 2). Deze 94 sleutelfiguren horen bij 
51 verschillende respondenten. Alles bij elkaar hebben we (al dan niet 
volledig) vergelijkingsmateriaal van sleutelfiguren bij 64 ~espondenten (de 
som van de getallen in tabel 7.11), hetgeen inhoudt dat bij 5 van de 69 
respondenten van geen enkele sleutelfiguur informatie bekend is 26 
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Tabel 7.11 Aantal ontvangen lijsten van sleutelfiguren per respondent 

Respondenten, waarvan de lijst is teruggestuurd door: 

Partner + 2 anderen 40 
Partner + 1 andere 6 
Partner 13 

2 anderen 3 
1 andere 2 

Niemand 5 

Totaal 69 

De eerste vraag die we aan de orde stellen is of de scores van de 
respondent en die van de partner voldoende samenhang vertonen. De 
correlaties staan in tabel 7.12. In een aantal gevallen zijn een of meer 
vragen niet door de partner beantwoord. We geven daarom twee correlaties. 
De eerste is gebaseerd op alle beschikbare antwoorden en dient ter 
beoordeling van de significantie van de correlaties. Om echter de hoogte 
van de correlaties bij de schalen voor interacties te kunnen vergelijken met 
de correlaties bij de gepercipieerde ondersteuning, is het wenselijk wanneer 
de correlaties betrekking hebben op dezelfde cases. Daarom is een tweede 
correlatie gegeven die betrekking heeft op cases waar de partner alle 
vragen heeft beantwoord. 

De correlaties zijn over het algemeen redelijk. Dat de correlatie bij de 
eerste subschaal van gepercipieerde ondersteuning nogal laag uitvalt wekt 
geen verwondering. Deze vragen hebben immers betrekking op hoe anderen 
denken over de relatie met de respondent, volgens de respondent, en dat 
dan weer volgens de partner. 

Wanneer we de correlaties van de interacties willen vergelijken met die van 
de gepercipieerde ondersteuningsmaten, dienen de waarnemingseenheden 
dezelfde te zijn, zoals in de laatste kolom van tabel 7.12 het geval is. Daar 
blijkt dat de correlaties bij beide typen ondersteuningsvragen niet sterk 
uiteenlopen, terwijl een hogere correlatie bij de interacties vanwege het 
duidelijker karakter ervan verwacht werd. Er blijken onder de interacties 
wel enige hogere correlaties te vinden te zijn bij bepaalde subschalen, 
zoals 'emotionele steun bij problemen', en 'social companionship', maar het 
is vreemd dat de correlatie bij een ogenschijnlijk minstens even duidelijke 
subdimensie als 'instrumentele hulp' zo laag is. Overigens zou het feit dat 
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Tabel 7.12 Correlaties tussen scores respondenten en partners 

Schaal Corr. met Aantal Corr. bij 
partner cases 33 cases 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .53 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .23 
-Emotionele ondersteuning bij problemen .53 
-Waarderingssteun .38 
-Instrumentele ondersteuning .27 
-Social companionship .57 
-Informatieve ondersteuning .45 

-Negatieve interacties .31 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning .34 
-Perceptie over de houding van anderen .14* 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning .33 
-Perceptie over ondersteuning bij probl. .23* 
-Perceptie over negatieve ondersteuning .39 

(49) 
(57) 
(52) 
(56) 
(54) 
(58) 
(55) 

(54) 

(42) 
(57) 
(54) 
(45) 
(58) 

.43 

.21 

.49 

.29 

.17 

.54 

.47 

.21 

.40 

.16 

.35 

.34 

.21 

*:m.u.v. deze schalen geldt voor de correlaties in de eerste kolom: p < .05 

de partner doorgaans beschouwd kan worden als de belangrijkste persoon uit 
het netwerk, en vaak als de meest voor de hand liggende aanbieder van 
ondersteuning, kunnen leiden tot een vermenging van functies, wanneer juist 
aan deze partner gevraagd wordt de door de respondent ervaren 
ondersteuning te beschrijven. De door de partner bedoelde ondersteuning 
zou dan haar/zijn inschatting van de door de respondent ervaren 
ondersteuning kunnen beïnvloeden. Omdat op voorhand niet is te zeggen of 
de partner geneigd zal zijn haar/zijn inbreng te overschatten dan wel te 
onderschatten, heeft het niet veel zin om door middel van vergelijken van 
de gemiddelde scores van respondent en partner verdere analyses te doen. 

Het tweede deel van deze analyse heeft betrekking op een vergelijking van 
de correlatie tussen respondent en partner met de correlaties tussen 
respondent en een of twee andere sleutelfiguren op de ondersteunende 
interacties. De veronderstelling is dat de correlatie met de partner in het 
algemeen hoger zal zijn dan met andere netwerkleden, omdat de partner 
vanwege het dagelijkse contact met de respondent een beter overzicht heeft 
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van de interacties die plaatsvinden. De gegevens staan vermeld in tabel 7.13. 
Deze tabel dient als volgt gelezen te worden. Bij alle respondenten waar 
zowel de score van de partner als van sleutelfiguur A bekend is, vergelijken 
we de correlatie van zowel de partner als van A met die van de respondent. 
Dus bij 25 respondenten is een score op de interacties-overall schaal 
beschikbaar voor zowel de partner als voor sleutelfiguur A. Bij deze 25 
respondenten berekenen we de correlatie tussen R en de partner en tussen 
R en sleutelfiguur A (.80 en .30). Bij 17 respondenten is een score op 
interacties-overall schaal beschikbaar voor zowel de partner als voor 
sleutelfiguur B. (Deze 17 hoeven niet tot de 25 zojuist genoemde te 
behoren!) Bij deze 17 respondenten berekenen we de correlatie tussen R en 
de partner en tussen R en sleutelfiguur B (.53 en .13). Het gaat erom dat 
de correlatie tussen R en de partner hoger is dan tussen R en een 
sleutelfiguur (A of B). 
De conclusie die getrokken kan worden is dat met uitzondering van één 
geval (de subschaal voor instrumentele ondersteuning) de correlaties met 
partners (aanzienlijk) hoger zijn dan met andere sleutelfiguren. 

Tabel 7.13 Correlaties van de respondentscores met die van de partners 
respectievelijk met die van andere sleutelfiguren 

Schaal Correlatie met: partner sleutelfig. 
A B (n) 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning .80 .30 25 

.53 .13 17 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .38 .24 39 

.23 .14 32 
-Emotionele onderst. bij problemen .57 .30 32 

.58 .27 24 
-Waarderingssteun .38 .12 36 

.26 .25 29 
-Instrumentele ondersteuning .36 .47 34 

.36 .00 21 
-Social companionship .49 .10 44 

.41 .18 33 
-Informatieve ondersteuning .50 -.08 31 

.58 .21 25 

-Negatieve interacties .26 .23 31 
.18 -.11 20 
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7.4.4 Relatie met directe vragen naar sociale steun 

Een belangrijke aanwijzing voor de validiteit van de instrumenten is de 
mate waarin zij gerelateerd zijn aan een instrument waarvan bekend is, dan 
wel verondersteld mag worden, dat het sociale steun meet. We hebben bij de 
tweede meting twee vragen gesteld waarin op een directe wijze naar de 
verkregen steun werd gevraagd. Beide vragen zijn door de interview(st)er 
gesteld. Het betrof één vraag naar de mate waarin de verkregen steun met 
de verwachtingen overeenkwam, en één vraag naar de mate waarin de 
verkregen steun aan de behoefte voldaan had. 

Verwachting 

Tabel 7.14 

veel minder 
minder 
evenveel 
meer 
veel meer 

Frequentieverdeling op de vraag: "Kreeg u van uw omgeving 
al met al meer of minder steun dan u verwacht had?" 
(n =273) 

dan verwacht 3 

" 
25 

" 
154 

" 
89 

" 
2 

Hoewel het verwachtingspatroon niet voor iedereen gelijk is mogen we toch 
wel veronderstellen dat bij mensen die weinig ondersteunende interacties 
rapporteren de kans groter is dat men deze verkregen steun als minder dan 
verwacht beoordeelt, dan bij mensen die veel interacties rapporteren. Met 
andere woorden, we verwachten een positief verband tussen het antwoord 
op de verwachtingsvraag en de somscore op de interactieschalen. Hetzelfde 
geldt voor de discrepanties; naarmate de ondersteuning meer aan de 
verwachtingen voldoet (of deze zelfs overtreft) zullen de discrepanties 
geringer zijn. Voor de gepercipieerde ondersteuning tenslotte ligt het nog 
duidelijker: mensen die minder dan verwacht kregen zullen zich minder 
gesteund voelen. 

Behoefte 

Bij de directe vraag naar de mate waarin de ervaren steun overeenkomt met 
de behoefte, zijn voorspellingen over de relatie met de steun schalen 
enerzijds eenvoudiger, anderzijds moeilijker dan bij de vorige vraag naar de 
verwachtingen. Eenvoudiger omdat we in de directe vraag (expliciet) naar de 
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Tabel 7.15 Frequentieverdeling op de vraag: "Vindt u dat u over het 
geheel genomen voldoende of juist onvoldoende hulp/steun 
t.a.v. X gehad heeft?" (X is het belangrijkste probleem van 
het afgelopen jaar) (0 = 274) 

veel te weinig, echt gemist 14 
te weinig, meer prettig 44 
voldoende 178 
ruim voldoende 38 
te veel 0 

behoefte vragen, terwijl we dat bij de discrepantieschalen (impliciet) ook 
doen. Moeilijker omdat deze directe vraag alleen betrekking heeft op de 
belangrijkste moeilijkheid van het afgelopen jaar, terwijl de steun schalen 
allemaal betrekking hebben op alle gebeurtenissen/moeilijkheden 27. Het is 
echter aannemelijk te veronderstellen dat veel respondenten bij de 
beantwoording ' van een algemene vraag de steun bij de belangrijkste 
moeilijkheid het zwaarst laten wegen, of andersom bij de beantwoording van 
de vraag naar steun bij moeilijkheid X, belangrijke discrepanties bij andere 
moeilijkheden toch ook in het antwoord laten meewegen. Daarom mogen wij 
een positieve correlatie tussen de directe behoefte vraag en de steun 
schalen verwachten, een correlatie die het hoogst zal zijn met de 
discrepantie-steunschalen. Tabel 7.16 geeft een overzicht van de correlaties 
van de steun schalen met de beide directe vragen. 
Uit deze tabel blijkt dat alle correlaties in de verwachte richting liggen 
Dat de correlaties van de behoeftevraag met de discrepantieschalen duidelijk 
hoger liggen dan me' andere schalen is eveneens overeenkomstig de 
verwachtingen. 

7.4.5 Relatie met eenzaamheid 

Bij alle respondenten is de uit elf vragen bestaande eenzaamheidsschaal 
afgenomen. De gemiddelde score op deze schaal bedroeg na dichotomisering 
van de itemscores 3.3, met standaard deviatie 3.2. Het gemiddelde ligt iets 
hoger dan cijfers uit ander onderzoek (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 
1987), maar lijkt toch vergelijkbaar omdat in dit onderzoek een aantal 
respondenten juist geselecteerd is vanwege een hoge eenzaamheidsscore 28. 

Tabel 7.17 geeft voor de verschillende steun schalen de correlatie met 
eenzaamheid. De richting van de samenhang is in alle gevallen conform de 
verwachting. 
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Tabel 7.16 Correlaties tussen ondersteuningsschalen en twee directe 
vragen (n tussen 201 en 274) 

Schaal Correlatie met directe vraag over: 
verwachting behoefte 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-Negatieve interacties 

Interacties (vignetten) 

.22 

.28 

.09 

.09 

.09 

.15 

.17 

.16 

-Positieve vignetten .17 
-Negatieve vignetten .21 

Discrepanties (items) 
-Algemene ondersteuning .20 
-Alledaagse emotionele ondersteuning .23 
-Emotionele ondersteuning bij problemen .24 
-Waarderingssteun .20 
-Instrumentele ondersteuning .13 
-Social companionship .15 
-Informatieve ondersteuning .13 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning .22 
-Perceptie over de houding van anderen .12 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning .19 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen .18 
-Perceptie over negatieve ondersteuning .28 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

.16 

.13 

Bij benadering geldt voor correlaties > .10 dat p < .05 

.24 

.22 

.13 

.20 

.08 

.18 

.28 

.19 

.29 

.30 

.48 

.32 

.45 

.38 

.28 

.30 

.35 

.29 

.18 

.26 

.24 

.30 

.28 

.31 
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Tabel 7.17 Correlatie sociale steun - eenzaamheid 

Schaal Correlatie met eenzaamheid 

Interacties (items) 
-Algemene ondersteuning 
-Alledaagse emotionele ondersteuning 
-Emotionele ondersteuning bij problemen 
-Waarderingssteun 
-Instrumentele ondersteuning 
-Social companionship 
-Informatieve ondersteuning 

-.49 
-.43 
-.30 
-.26 
-.24 
-.47 
-.33 

-Negatieve interacties -.28 

Interacties (vignetten) 
-Positieve vignetten -.62 
-Negatieve vignetten -.73 

Discrepanties (items) 
-Algemene ondersteuning -.58 
-Alledaagse emotionele ondersteuning -.53 
-Emotionele ondersteuning bij problemen -.63 
-Waarderingssteun -.47 
-Instrumentele ondersteuning -.40 
-Social companionship -.54 
-Informatieve ondersteuning -.36 

Gepercipieerde ondersteuning (items) 
-Algemene gepercipieerde ondersteuning -.62 
-Perceptie over de houding van anderen -.36 
-Perceptie over alledaagse ondersteuning -.53 
-Perceptie over ondersteuning bij problemen -.53 
-Perceptie over negatieve ondersteuning -.53 

Gepercipieerde ondersteuning (vignetten) 
-Positieve vignetten 
-Negatieve vignetten 

-.58 
-.71 

Voor alle correlaties geldt: p .s.. .001; n ligt tussen 208 ( discrepanties) en 
304. N.B.: negatieve schalen gespiegeld! 
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Van de drie aspecten van ondersteuning correleren de interacties gemiddeld 
genomen het laagst. Dit werd ook verondersteld, aangezien deze schalen 
slechts vaststellen hoeveel ondersteuning iemand krijgt, en niet of de 
ondersteuning voldoende is. Omdat de eenzaamheidsschaal ook wel aangeduid 
wordt als gemisintensiteitsschaal (zie paragraaf 4.2), is het een 
ondersteuning van de validiteit dat de door ons als discrepantieschalen 
aangeduide instrumenten, die in feite het missen van ondersteuning meten, 
hoger correleren dan de interacties. Ook de hogere correlaties van de 
perceptieschalen moeten in dit licht beschouwd worden. 
Opvallend is dat bij de interacties de correlaties van zowel de positieve als 
de negatieve vignetten veel hoger zijn dan van de overige interactie
schalen, en daarbij opnieuw niet te onderscheiden zijn van de schalen die 
gepercipieerde ondersteuning meten. 

7.4.6 Voorspellen / verklaren van veranderingen in de steun scores 

In paragraaf 4.2 is stilgestaan bij de mogelijkheden die een longitudinale 
studie biedt om de validiteit van de ondersteuningsinstrumenten te bepalen. 
De vraag is of de wijze waarop in dit onderzoek gegevens over 
gebeurtenissen en moeilijkheden zijn verzameld, ons in staat stelt 
voorspellingen te doen met betrekking tot veranderingen in aspecten van 
sociale steun. Tussen beide meetmomenten is een jaar verstreken; een 
periode waarin zich bij de meeste respondenten zowel positieve als 
negatieve gebeurtenissen zullen hebben voorgedaan, en waarin bepaalde 
moeilijkheden verdwenen zullen zijn, terwijl andere juist ontstaan zijn. Ook 
factoren die de beschikbaarheid en/of bereidwilligheid van het sociaal 
netwerk mede bepalen zullen i;J. dat jaar zijn veranderd. Naar onze mening 
zou het afwegen van alle veranderingen die zich bij een respondent hebben 
voorgedaan, met behulp van zoveel mogelijk informatie over de ernst van 
gebeurtenissen en moeilijkheden, slechts kunnen gebeuren door de 
interview(st)er of door andere beoordelaars. 
Veranderingen in aspecten van sociale steun kunnen worden uitgedrukt in 
verschilscores. Deze verschilscores bevatten altijd een zekere 
onnauwkeurigheid. Omdat de beoordelaars voor de taak zouden staan 
moeilijk vergelijkbare (positieve en negatieve) veranderingen in de situatie 
van een respondent tegen elkaar af te wegen, is besloten niet alle 
respondenten te laten beoordelen. Alleen die respondenten zijn ter 
beoordeling voorgelegd, waar zich relatief extreme veranderingen hebben 
voorgedaan in de scores op schalen die interacties, discrepanties of 
gepercipieerde ondersteuning meten. 
In totaal hebben drie beoordelaars 38 gevallen beoordeeld. Van deze 
gevallen zijn er 33 geselecteerd omdat zich een relatief grote verandering 
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LU de score op de interactie-schaal voordeed, terwijl bij de overige 5 
gevallen sprake was van een relatief grote verandering op de 
discrepantieschaal. De beoordelaars hadden alle drie ruime ervaring met 
beoordelen en waren eveneens goed op de hoogte van het in dit onderzoek 
verzamelde materiaal. 
Van tevoren is hen niet verteld op grond waarvan de 38 gevallen zijn 
geselecteerd. De beoordelaars kregen de beschikking over alle informatie die 
tijdens het interview op Tl verzameld was (inclusief de ondersteunings
instrumenten), alsmede over alle informatie die op T2 verzameld was, echter 
zonder de ondersteuningsinstrumenten. Wel kregen zij een overzicht van de 
gebeurtenissen tussen Tl en T2 en konden zij moeilijkheden die op T2 
gerapporteerd werden vergelijken met moeilijkheden op Tl. Zij dienden per 
respondent voor de interacties, de discrepanties en de gepercipieerde 
ondersteuning aan te geven of er sprake zou zijn van een toename, gelijk 
blijven, of afname van de score. 
Alvorens de resultaten te bespreken is het nodig stil te staan bij het 
verschijnsel dat bekend staat als 'regressie naar het gemiddelde'. Vanwege 
het feit dat er met een zekere mate van onbetrouwbaarheid gemeten wordt, 
moeten we aannemen dat, uitgaande van een normale verdeling van de 
scores over de respondenten, mensen met een hoge score op de eerste 
meting bij een tweede meting iets lager zullen scoren. Omgekeerd zullen 
mensen met een lage score op de eerste meting bij de tweede meting iets 
hoger scoren. Wanneer we nu voor deze analyse respondenten selecteren op 
grond van veranderingen in de afhankelijke variabele (de scores op de 
ondersteuningsinstrumenten), dan lopen we het risico respondenten te 
selecteren bij wie deze veranderingen slechts toe te schrijven zijn aan een 
regressie naar het gemiddelde en niet aan feitelijke veranderingen tussen 
beide meetmomenten. We moeten er dus rekening mee houden dat de 
beoordelaars een aantal gevallen voorgelegd krijgen waar, gelet op 
bijvoorbeeld de gerapporteerde gebeurtenissen en moeilijkheden, geen 
veranderingen voorspeld zullen worden. Daarom krijgen de beoordelaars drie 
antwoordmogelijkheden voorgelegd: toename, gelijk blijven, of afname. 
Wanneer er nu sprake is van bijvoorbeeld een vermindering van de score 
door regressie naar het gemiddelde, dan kunnen de beoordelaars wel 
verwachten dat zich geen verandering voordoet, maar zij mogen niet 
voorspellen dat de score zal toenemen. Dit betekent dat we die gevallen 
waarin de beoordelaar geen verandering verwacht, terzijde moeten leggen. 
In de overige gevallen, waarin de beoordelaar een toe- of afname verwacht, 
zien we de mate waarin de verwachting van de beoordelaar overeenkomt 
met de feitelijke verandering van de scores als een aanwijzing voor de 
validiteit van de instrumenten. Wij menen met deze procedure het risico van 
verstoring van de resultaten door regressie naar het gemiddelde afdoende 
gemeden te hebben. 
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Bij de selectie van respondenten diende de vraag beantwoord te worden 
welke verschilscore als relatief grote verandering is op te vatten. We 
hebben als uitgangspunt gesteld dat de gevallen bij de 10% met de grootste 
toename dan wel de 10% met de grootste afname aan interacties zouden 
moeten zitten. Deze grenzen zijn uiteraard arbitrair. Omdat we slechts 
gevallen selecteerden op grond van hun score op één aspect van sociale 
steun (meestal interacties en soms discrepanties) en we de beoordelaars 
voorspellingen wilden laten doen voor alle drie de aspecten, hadden we ook 
criteria nodig op grond waarvan een toe- of afname van bijvoorbeeld 
gepercipieerde ondersteuning als substantieel beschouwd zou worden. We 
hebben daarom per aspect van sociale steun gekozen voor het trekken van 
een grens bij 10%. In tabel 7.18 is aangegeven welke verschilscores, bij 
gebruik van de zojuist genoemde markeringen, wel of niet substantieel 
geacht worden. De tabel kan als volgt gelezen worden. Bij 10 % van de 
respondenten heeft zich een afname voorgedaan bij de interacties van 26 
tot 10 punten. We noemen deze afname substantieel. (We veronderstellen dat 
bij respondenten die uit deze 10% geselecteerd worden wél sprake kan zijn 
van toevalsschommelingen (regressie naar .het gemiddelde), maar dat een 
beoordelaar op grond van de verstrekte informatie niet mag concluderen dat 
er sprake is van een toename van interacties.) 

Tabel 7.18 Overzicht van weVniet substantiële verschilscores bij de drie 
aspecten van sociale steun 

10% substant. 80% geen subst. 10% substant. 
afname verandering toename 

Interacties -26 tot -10 - 9 tot +12 +13 tot +34 

Discrepanties -66 tot -21 -20 tot +15 +16 tot +39 

Perceptie -23 tot - 7 - 6 tot +10 +11 tot +24 

Voor de geselecteerde 38 gevallen wordt in tabel 7.19 aangegeven bij welk 
aspect van sociale steun er sprake is geweest vad een substantiële 
verandering in de score. In sommige gevallen ontbreekt informatie over 
veranderingen in een aspect van sociale steun, omdat de scores op Tl en T2 
niet beide bekend zijn. 
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Tabel 7.19 

Interacties 

Discrepanties 

Perceptie 
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Overzicht van de mate waarin zich bij de geselecteerde 
gevallen substantiële veranderingen in de scores hebben 
voorgedaan 

10% subst. 80% geen subst. 10% subst. gegevens 
afname verandering toename ontbreken 

18 5 15 (0) 

6 17 9 (6) 

10 17 9 (2) 

Per geval (38) en per aspect van ondersteuning (3) is een oordeel gegeven 
door elk van de drie beoordelaars. 

De overeenstemming tussen de beoordelingen en de veranderingen in de 
scores komt in tabel 7.21 aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre er sprake is van overeenstemming tussen de drie beoordelaars. 
Daartoe is per aspect van ondersteuning Hubert's groepskappa (gewogen) 

-berekend. Deze overeenstemmingsmaat is gebaseerd op de gemiddelde 
overeenstemming tussen elk paar beoordelaars (Popping, 1983a). De 
berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma 'AGREE 4' 
(Popping, 1983b). Tabel 7.20 geeft een overzicht van de overeenstemmings
maten voor de drie beoordeelde aspecten van sociale steun. Twee van de 38 
gevallen zijn hier buiten beschouwing gebleven, omdat daarbij niet door alle 
drie de beoordelaars gescoord is. 

Tabel 7.20 

Interacties 
Discrepanties 
Perceptie 

Inter-beoordelaar overeenstemming met betrekking tot 
veranderingen (Hubert's groepskappa, gewogen) 

Kappa n 

.48 36 

.62 36 

.52 36 

De overeenstemming is redelijk te noemen, zeker gelet op de 
moeilijkheidsfactor die dit beoordelingswerk kenmerkte. Door in plaats van 
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de drie afzonderlijke oordelen een meerderheidsoordeel te gebruiken bij de 
analyses verwachten wij voldoende stabiliteit in de scores te creëren. 
Van de 114 oordelen die gevraagd zijn bleek in slechts één geval dat de 
drie beoordelaars ieder een ander oordeel hadden gegeven (1x toename, 1x 
gelijk blijven, 1x afname). In de overige 113 gevallen bleek er steeds sprake 
van een meerderheidsoordeel (door tenminste twee van de drie beoordelaars 
gegeven) . Tabel 7.21 geeft een overzicht van het meerderheidsoordeel van 
de beoordelaars, afgezet tegen de verandering die feitelijk in de scores 
heeft plaatsgevonden. Bij de discrepanties ontbreekt in zeven gevallen 
informatie. Dit zijn de zes waar een score op de Tl of T2 score ontbreekt 
(zie tabel 7.19), en één geval waar de score van de beoordelaar ontbreekt. 

Tabel 7.21 Veranderingen in scores, zoals tussen Tl en T2 
plaatsgevonden en zoals beoordeeld (meerderheidsoordeel) 

Voorspeld: toename gelijk afname 

Interacties: toegenomen 6 9 0* 
niet sterk veranderd 0 3 2 
afgenomen 3* 12 3 

Discrepanties: toegenomen 7 2 0* 
niet sterk veranderd 3 14 0 
afgenomen 0* 1 4 
geen informatie (7) 

Perceptie: toegenomen 4 5 0* 
niet sterk veranderd 3 11 3 
afgenomen 1* 6 3 
geen informatie (2) 

*. 'foutcel' 

Per aspect van ondersteuning kijken we naar de vier 'hoekcellen'. De mate 
waarin de cellen linksboven en rechtsonder een groter aantal waarnemingen 
bevatten dan de met een * aangeduide 'foutcellen', rechtsboven en 
linksonder, kunnen we als een ondersteuning van de validiteit beschouwen. 
Bij de interacties gaan de door de beoordelaars voorspelde veranderingen in 
75% in de zelfde richting als de feitelijke veranderingen (9/12); bij de 
discrepanties en gepercipieerde ondersteuning bedragen deze percentages 
respectievelijk 100% en 88%. 
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We kijken nogmaals naar de 'hoekcellen', en onderscheiden nu 
meerderheidsoordelen (twee van de drie beoordelaars) van unanieme 
oordelen. In totaal zitten er vier oordelen in de 'foutcellen'. Bij een van 
deze oordelen ontbreekt de score van een van de drie beoordelaars, zodat 
niet is na te gaan of het een meerderheids- of een unaniem oordeel betreft. 
De overige drie zijn meerderheidsoordelen (dus niet unaniem). Van de 27 
oordelen in de goede cellen zijn er 9 een meerderheidsoordeel en 18 
unaniem. 

Het feit dat in de meeste gevallen waarin sprake was van een afgenomen 
score geen toename is voorspeld (en andersom: dat in geen enkel geval waar 
sprake was van een toegenomen score een afname is voorspeld), beschouwen 
we als een ondersteuning voor de validiteit van de instrumenten. Dat de 
meeste 'fouten' bij de interacties zijn gemaakt kan mogelijk als volgt 
verklaard worden. Er kan sprake zijn van een situatie waarin de behoefte 
aan ondersteuning is toegenomen. Maar de respondent is ook afhankelijk 
van de mogelijkheden / bereidwilligheid van het netwerk, dat een min of 
meer onafhankoelijke positie inneemt. Wel mag verwacht worden dat als de 
behoefte aan interacties toeneemt en het netwerk deze interacties niet 
biedt, de discrepanties zullen toenemen. 

7.4.7 Vraag Onderzoek Procedure (VOP) 

Omdat het niet duidelijk is of de Vraag Onderzoek Procedure, die gebruikt 
wordt om de mate van validiteit van de steun instrumenten mede te bepalen, 
zelf betrouwbare informatie oplevert, zullen we eerst in paragraaf 7.4.7.1 
de betrouwbaarheid van deze procedure trachten vast te stellen, waarna in 
paragraaf 7.4.7.2 de resultaten beschouwd worden in het licht van de 
validiteitsvraag. 

7.4.7.1 Betrouwbaarheid van de Vraag Onderzoek Procedure 

De betrouwbaarheid van de Vraag Onderzoek Procedure (paragraaf 4.2) is 
onderzocht door alle VOP-interviews op band op te nemen en nogmaals te 
laten beoordelen door iemand die niet bij het interview aanwezig was, en 
niet op de hoogte was van de score die de interviewster had toegekend. De 
VOP is door drie interviewsters afgenomen en gescoord. Alle beoordelingen 
zijn door één persoon uitgevoerd. De resultaten, die hier worden 
samengevat, zijn uitgebreid beschreven door Van Busschbach (1990). 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven zijn met name drie aspecten die bij de 
beantwoording een rol kunnen spelen bestudeerd, namelijk (1) de 
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netwerkleden die de respondent bij de beantwoording in gedachten heeft, 
(2) de tijdsperiode, en tenslotte (3) de vraag wat de respondent precies 
onder het gevraagde begrip verstaat. We noemen deze aspecten kortweg: 
'netwerkleden', 'tijdsperiode', en 'onderwerp van de vraag'. Bij 
'netwerkleden' is gekeken of de respondent te weinig, precies de goede of 
teveel personen in gedachten had. Bij 'tijdsperiode' is beoordeeld of de 
respondent aan een te korte periode, een goede periode, of een te lange 
periode dacht. Bij 'onderwerp van de vraag' tenslotte is beoordeeld of de 
respondent de vraag inhoudelijk precies begreep, grotendeels wel begreep of 
grotendeels niet begreep. Ook is nagegaan of de respondent bij de 
beantwoording aan relevante situaties dacht. Er zijn geen strakke 
scheidslijnen te trekken tussen de verschillende antwoordmogelijkheden. De 
interviewster (en ook de beoordelaar) dienden af te gaan op richtlijnen en 
voorbeelden in een uitgebreide handleiding. 
Per aspect is nagegaan in hoeverre de score van de interviewster en de 
beoordelaar overeenkomen. Daarbij is nagegaan of interviewster en 
beoordelaar precies dezelfde score toekennen (overeenstemming type I), 
maar ook in welke mate interviewster en beoordelaar het erover eens zijn 
dat de respondent de vraag al dan niet goed opgevat heeft, waarbij niet 
gekeken wordt of interviewster en beoordelaar overeenstemmen over de aard 
van eventuele fouten van de respondent (overeenstemming type 11). We 
drukken de mate van overeenstemming uit in twee grootheden, namelijk het 
percentage overeenstemming tussen interviewster en beoordelaar, en Cohen's 
kappa (Cohen, 1960; Popping, 1983a). Het voordeel van Cohen's kappa is dat 
deze corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval. Dit is echter 
tevens een nadeel bij extreem scheve verdelingen omdat kappa dan reeds bij 
geringe verschillen tussen interviewster en beoordelaar snel afneemt. 
De keuze van items en vignetten voor behandeling in de VOP is vooral 
bepaald door eigen ervaringen en aanwijzingen van interview(st)ers over 
problemen die tijdens het invullen duidelijk werden. Vragen die relatief vaak 
onduidelijk bleken te zijn, zijn voor de VOP geselecteerd (overigens vielen 
er in absolute zin geen vragen ongunstig op). Dit zijn de volgende items en 
vignetten: 104, 106, 114, 120, 124, 140, POl, P02, PlO, P20, P30, V4A, V8A, 
VIOA, VI7A, V2IA, NI20, NI29, NI41, NP15, en NP25. In tabel 7.22 worden 
voor de drie aspecten 'netwerkleden', 'tijdsperiode', en 'onderwerp van de 
vraag', de percentages overeenstemming en Cohen's kappa gegeven, telkens 
voor beide typen overeenstemming. 
De overeenstemming wat betreft de aspecten 'netwerkleden' en 'tijdsperiode' 
is redelijk te noemen. Het aspect 'onderwerp van de vraag' scoort duidelijk 
lager. Een belangrijke oorzaak moet gezocht worden in het feit dat de 
antwoordmogelijkheden bij dit aspect erg verfijnd waren, waardoor de kans 
dat een gering verschil in beoordeling van de situatie al tot een verschil
lende score leidt nogal groot is. 
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Overeenstemming van type I en type 11 tussen interviewster 
en tweede beoordelaar per aspect, uitgedrukt in percentage 
overeenstemming en in Cohen's kappa 

Overeenstemming Type I Type 11 
Aspect Percentage Kappa Percentage Kappa 

'Netwerkleden' 76% .57 80% .57 

'Tijdsperiode' 79% .60 79% .58 

'Onderwerp van de vraag' 55% .21 69% .41 

(n tussen 220 en 233; de resultaten hebben betrekking op 64 respondenten, 
en per respondent zijn meerdere items/vignetten nagevraagd) 

We hebben vervolgens de analyses toegespitst op het zoeken naar 
verschillen in overeenstemming per type item, dus apart voor globale 
interacties, globale gepercipieerde ondersteuning, vignetten, en 
netwerklidspecifieke items. Ook is nagegaan of er verschillen in 
overeenstemming tussen elk van de drie interviewsters en de tweede 
beoordelaar zijn. Zowel de percentages overeenstemming als de kappa's 
blijken tussen de typen items niet meer uiteen te lopen dan binnen elk type 
(hoewel de meeste vignetten iets lager zitten), zodat de conclusie luidt dat 
er geen 'type-item' effect bestaat. De percentages overeenstemming en de 
kappa's tussen de drie interviewsters lopen wel enigszins uiteen, maar niet 
zodanig dat verondersteld moet worden dat één van de interviewsters 
duidelijk van de andere afwijkt. 
Gelet op de geringe verschillen in antwoordcategorieën concluderen we dat 
de VOP resultaten oplevert die voldoende betrouwbaar zijn. 

7.4.7.2 Resultaten van de Vraag Onderzoek Procedure 

We zullen nu nader ingaan op de informatie die deze gegevens ons 
verschaffen met betrekking tot hetgeen de respondent onder de vragen 
verstaan heeft. 
Achtereenvolgens zullen we nagaan welke netwerkleden de respondent bij de 
beantwoording van een vraag in gedachten heeft, op welke tijdsperiode het 
antwoord betrekking heeft, en tenslotte in hoeverre de voorstelling van het 
onderwerp waar een vraag volgens de respondent betrekking op had 
overeenkomt met het door ons bedoelde onderwerp 29 
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De netwerkleden 
Bij de items, zowel interacties, discrepanties als gepercipieerde ondersteu
ning, is vooraf duidelijk gemaakt aan wie de respondent bij de 
beantwoording van de vragen diende te denken, namelijk aan alle mensen 
waar zij/hij regelmatig mee omgaat. Deze netwerkleden werden door ons 
vervolgens per vraag aangeduid als 'men'. Bij 59% van de 224 vragen die 
aan de orde zijn gekomen bleek dat de respondent de bedoelde netwerkleden 
voor ogen had bij de beantwoording van de vraag. In 7% dacht men aan 
meer mensen dan bedoeld, vooral aan netwerkleden die men zelden of nooit 
zag. In de overige 33% van de gevallen was aan te weinig mensen gedacht. 
De respondent had dan enkele netwerkleden waar zij/hij relatief veel mee 
omgaat niet in de beantwoording betrokken. 
De vignetten leverden nog de beste resultaten op, wat niet verwonderlijk is, 
aangezien in deze vignetten vaak expliciet verwezen wordt naar bepaalde 
netwerkleden, zoals 'de mensen bij X in de buurt'. Interacties bleken iets 
gevoeliger voor een te beperkte opvatting van de betrokken netwerkleden. 

De tijdsperiode 
Nergens is de respondent expliciet duidelijk gemaakt dat de vragen betrek
king hadden op een bepaalde tijdsperiode. Soms bevatte de vraag wel een 
aanwijzing zoals 'de laatste tijd'. We zijn nagegaan in hoeverre de respon
dent aan een andere periode dan 'de laatste maanden' heeft gedacht. Hoewel 
grenzen moeilijk te trekken zijn gaat het er met name om of de 
respondent voorvallen in de beantwoording betrekt die bijvoorbeeld een jaar 
of nog langer hebben plaatsgevonden, dan wel zich juist beperkt tot 
datgene wat zich kort geleden heeft voorgedaan. Uit 46% van de antwoorden 
blijkt dat de respondent de bedoelde periode voor ogen had, bij 50% van de 
antwoorden bleek aan een te grote periode gedacht te worden, terwijl 
slechts in 4% van de gevallen aan een periode van een maand of korter 
werd gedacht. De interactie-items bleken minder gevoelig voor een 
verkeerde tijdsperiode; de items per netwerklid en de vignetten juist iets 
meer. 

Het onderwerp van de vraag 
Misschien wel het belangrijkste aspect in deze Vraag Onderzoek Procedure 
is na te gaan of de respondent begrepen heeft wat het onderwerp van de 
vraag is, waar de vraag betrekking op heeft. Bij sommige vragen zal dat 
nauwelijks een probleem zijn, zoals 'samen gaan winkelen' of 'geld of 
spullen lenen'. Bij andere interacties zoals 'een duwtje in de goede richting 
krijgen' of 'opmonteren/opvrolijken' is dat mogelijk een stuk minder 
duidelijk. 
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In 66% van de antwoorden is het begrip opgevat zoals bedoeld, in 20% bleek 
het in essentie opgevat als bedoeld maar toch iets te ruim of te beperkt. In 
14% van de antwoorden tenslotte is het begrip (groten)deels verkeerd 
opgevat. Het percentage antwoorden waarbij het begrip (groten)deels 
verkeerd is opgevat ligt het hoogst bij de interactie-items, namelijk 20%. 

Kijken we nu naar de drie aspecten netwerkleden, tijdsperiode en onderwerp 
samen dan blijkt dat van de 224 items/vignetten die nagevraagd zijn bij 64 
respondenten (gemiddeld 3.5 per respondent) er, volgens de interviewster, 43 
na een correct overwegingsproces zijn beantwoord, oftewel 19%. Aan de 181 
andere mankeerde telkens iets, hoe gering dat ook mocht zijn. 

We zullen nu de 81% items waar iets verkeerd ging verder bekijken. We zijn 
daarbij vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre het verkeerd opvatten 
van de vraag heeft geleid tot een 'verkeerde' beantwoording van de vraag. 
Het maakt immers nogal wat uit of de 'fouten' zodanig zijn dat de 
respondent bij nader inzien toch liever een ander antwoord geeft, of dat de 
respondent, na kennis te hebben genomen van de discrepantie tussen de 
vraag zoals door ons bedoeld en zoals door haar/hem opgevat, besluit dat 
het eerder gegeven antwoord kan blijven staan. 
Hoewel aan 81% van alle antwoorden iets mankeert, leidt dit in een veel 
geringer aantal tot aanpassing van de score, namelijk in 18% van alle 
antwoorden. Dit percentage is het hoogst bij de interactie-items, namelijk 
29%. 

We zullen nu nagaan of in die gevallen waar sprake is van aanpassing van 
het antwoord, de vraag om één bepaalde reden verkeerd is opgevat. Met 
andere woorden, we gaan na of in deze gevallen vooral de netwerkleden, de 
tijdsperiode of het onderwerp van de vraag verkeerd begrepen was. 
Tenslotte gaan we na of er sprake is van een systematische verandering van 
de antwoorden. Tabel 7.23 geeft een overzicht. 

Het grootste percentage fouten dat leidt tot veranderingen komt voor bij 
respondenten die het onderwerp van de vraag helemaal of grotendeels 
verkeerd hadden opgevat (3 van de 5 ofwel 60%). Gezien het geringe aantal 
is dit weinig zeggend. Uit de tabel blijkt voorts dat er zich ongeveer 
evenveel veranderingen in hogere scores als in lagere scores voordoen. 
Hooguit zou verondersteld kunnen worden dat mensen die de tijdsduur te 
beperkt hebben opgevat aan ondersteuning bij een bepaalde recente 
gebeurtenis hebben gedacht, en die ondersteuning over een langere periode 
wat lager achten. 
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Tabel 7.23 Veranderingen per type 'fout' 

aantal 
Respondent heeft ... 'fout' 

'men' te ruim opgevat 16 
'men' te beperkt opgevat 75 

'de tijd' te ruim opgevat 108 
'de tijd' te beperkt opgevat 9 

'onderwerp' iets te ruim opgevat 21 
'onderwerp' iets te beperkt opgevat 23 
'onderwerp' deels verkeerd opgevat 28 
'onderwerp' (grotendeels) verkeerd opgevat 5 

* +: veranderd 10 een hogere score 
veranderd in een lagere score 

veranderingen * 
totaal + 

1 0 1 
25 12 13 

20 9 11 
5 0 5 

3 3 0 
5 3 2 
6 2 4 
3 0 3 

Dat de resultaten erg afhankelijk zijn van het betreffende item/vignet 
blijkt nog eens uit tabel 7.24, waarin voor de afzonderlijke items 
aangegeven is hoeveel procent van alle antwoorden op basis van een 
verkeerd beeld tot stand kwam, en hoeveel procent van alle antwoorden 
veranderd is. 

We kunnen stellen dat het aantal keren dat een vraag niet helemaal volgens 
de bedoelingen begrepen wordt, bij de meeste vragen aan de hoge kant is. 
Het aantal keren dat dit leidt tot een andere score blijkt echter veel lager 
te zijn. Hoe de respondent gescoord zou hebben als zij/hij direct de goede 
betekenis van de vraag had begrepen blijft gissen. Het is mogelijk dat de 
respondent niet durft toe te geven dat een beter begrip van de vraag tot 
een andere score leidt, en er toe neigt het eerder gegeven antwoord te 
laten staan. Andersom is het echter ook goed voorstelbaar dat de 
respondent zich verplicht voelt, na op de juiste betekenis van de vraag te 
zijn gewezen, deze nieuwe kennis te vertalen in een 'verbeterd' antwoord. 
Een ander belangrijk punt is dat voor deze procedure die vragen zijn 
geselecteerd waarvan wij van te voren verwachtten dat .deze tot misver
standen aanleiding zouden kunnen geven, de moeilijkste als het ware. Dit 
betekent dat de gepresenteerde percentages fouten voor de schalen als 
geheel veel lager zouden uitvallen. 
Ten slotte zij nog vermeld dat de VOP slechts betrekking had op items van 
ondersteuningsschalen. Het ontbreekt derhalve aan vergelijkingsmateriaal met 
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Tabel 7.24 Percentage fouten en veranderingen per item 

Interactie-items 106 124 120 140 104 114 

% 'fout' 78 100 68 89 89 78 
% veranderd 44 0 26 28 33 28 

Perceptie-items POl P02 PlO P20 P30 

% 'fout' 83 85 72 72 82 
% veranderd 0 0 11 17 12 

Vignetten V4A V8A VIOA V17A V21A 

% 'fout' 75 100 93 71 50 
% veranderd 25 14 29 0 0 

bevindingen van items uit andere instrumenten. Daardoor kan moeilijk 
beoordeeld worden of de ondersteuningsitems nu een gunstig of ongunstig 
beeld geven vergeleken met andere instrumenten, en kan uit deze 
bevindingen ook moeilijk een conclusie getrokken worden met betrekking tot 
de validiteit van de instrumenten. 

7.5 Conclusies 

Centraal in dit hoofdstuk stond het ontwikkelen van betrouwbare en valide 
instrumenten om interacties, discrepanties en gepercipieerde ondersteuning 
te meten op een globaal niveau, dat wil zeggen niet per netwerklid 
afzonderlijk. 
Gebleken is dat een onderscheid tussen interacties en gepercipieerde 
ondersteuning niet alleen theoretisch, maar ook empirisch aanwijsbaar is. De 
a priori aangebrachte onderverdeling in dimensies van ondersteunende 
interacties, wordt door de analyses niet bevestigd. Gelet op het doel 
waarmee deze dimensies zijn onderscheiden (een zo breed mogelijk terrein 
van typen interacties opnemen), is het feit dat een andere structuur, te 
weten zes dimensies van ondersteunende interacties, beter past, zeker 
acceptabel. Dat de dimensies onderling veel gemeen hebben, zoveel dat er 
eigenlijk slechts van subdimensies gesproken kan worden, is enerzijds 
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teleurstellend, omdat het discriminatie tussen subdimensies van 
ondersteuning bemoeilijkt. Anderzijds is het bemoedigend te constateren dat 
verschillende typen interacties, waarvan de behoefte verondersteld wordt 
sterk uiteen te lopen (alledaagse interacties versus interacties m 
probleemsituaties), zich toch onder een noemer laten schikken. 
De negatieve interacties laten zich (na spiegeling van de scores) niet 
rangschikken als een subdimensie. Dit komt overeen met bevindingen in 
ander onderzoek, waarin ook een duidelijk onderscheid tussen negatieve en 
positieve items gevonden wordt (Tempelaar, de Haes, van den Heuvel, van 
Nieuwenhuijzen, & Pennink, 1987; Van Tilburg, 1988). Een van de oorzaken 
kan de negatieve formulering van de items zijn (zie bijvoorbeeld de 
vignetten, waarbij op de negatieve anders gescoord wordt dan op de 
positieve 'spiegelbeelden'). Waar de vignetten echter nog wel hoog laden op 
een gezamenlijke factor, lijken negatieve interacties iets anders te meten. 
De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het ontbreken van negatieve 
interacties niet als ondersteunend opgevat kan worden. 
Bij analyses met de discrepantie-items heeft het feit dat wij 
antwoordcategorie vier ('gebeurt te vaak') buiten beschouwing hebben 
gelaten, een belangrijke rol gespeeld. Ten koste van een aantal 
respondenten, dat buiten de analyses is gebleven, kunnen we beschikken 
over een instrument dat zowel een tekort aan interacties als de 
tevredenheid over de verkregen interacties meet. De spreiding van de 
discrepantie-items is gering. Hoewel wij bij de formulering van de 
antwoordcategorieën getracht hebben de drempel voor respondenten die ook 
maar enigszins tekorten ervaren, zo laag mogelijk te maken, blijkt 
doorgaans aangegeven te worden dat men tevreden is over de verkregen 
ondersteuning. Een schroom om tekorten te erkennen zal zeker mede als 
oorzaak aangewezen kunnen worden. 

De schalen die met interactie-, discrepantie-, en perceptie-Items gemaakt 
zijn, kenmerken zich door een hoge interne consistentie. Ook de test
hertest betrouwbaarheid is in het algemeen voldoende hoog. 

De meeste validiteitsanalyses wijzen erop dat bij interacties, discrepanties 
en gepercipieerde ondersteuning gesproken kan worden van valide schalen. 
Met name noemen we de analyses waarin de schalen onderling gerelateerd 
zijn, en de analyses waarin de schalen gerelateerd zijn aan eenzaamheid en 
aan een directe vraag over de mate van ervaren steun. Ook de mate waarin 
veranderingen in ondersteuning voorspeld kunnen worden, is bevredigend. 
Een uitzondering vormen de resultaten die de Vraag Onderzoek Procedure 
heeft opgeleverd. Het percentage gevallen waarin de vraag niet exact 
begrepen is zoals bedoeld, is hoger dan aanvankelijk werd verwacht. Dat 
een enigszins ander begrip van de vraag meestal niet tot andere antwoorden 
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leidt, toont aan dat er enige 'rek' mogelijk is in de formulering van een 
vraag. Door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal, waarbij de VOP voor 
andere instrumenten is gebruikt, is het moeilijk een duidelijke uitspraak te 
doen met betrekking tot de resultaten van de VOPo 

Ten slotte staan we stil bij de schaalbaarheid van de items bij specifieke 
groepen respondenten, te weten vrouwen en mannen, jongeren en ouderen. 
De resultaten van analyses op de interactie-items wijzen uit dat de 
betrouwbaarheid van de schalen bij deze groepen acceptabel te noemen is. 
Ook de cumulativiteit van de meeste schalen is voldoende. De subschaal 
betreffende interacties op het gebied van instrumentele ondersteuning, is 
echter niet cumulatief te noemen. Over de hele linie vallen de 
schaalbaarheidscoëfficiënten bij ouderen vaak (iets) lager uit dan bij 
jongeren. 

De vignetten waren aanvankelijk bedoeld om interacties en perceptie op een 
andere, maar uiteindelijk aan de items vergelijkbare, manier te meten. Door 
het aanbieden . van zowel een positieve als een negatieve variant van elk 
item, alsmede door de daaruitvolgende splitsing in een 'vooraf-' en een 
'achteraf-setje', zijn er echter onbedoelde factoren bij de scoring een rol 
gaan spelen. Slechts met het positieve of negatieve karakter van een vignet 
kon rekening worden gehouden, door voor beide typen vignetten 
afzonderlijke schalen te construeren. De verdeling over vooraf toegestuurde 
en na afloop achtergelaten vignetten heeft daarmee echter een niet 
controleerbare invloed op de vier vignetten-schalen gekregen. 
De interne consistentie van deze vier schalen is voldoende hoog, en wijkt 
niet af van de cijfers voor de item-schalen. Analyses betreffende de 
onderlinge samenhang tussen alle ontwikkelde schalen, wijzen echter uit dat 
de vier vignetten schalen onderling hoger correleren dan verwacht mocht 
worden. In de meeste analyses vertonen de vier vignettenschalen meer 
gelijkenis met de op items gebaseerde perceptieschaal dan met de 
interactieschaal. Het feit dat in veel vignetten niet gevraagd wordt naar 
ondersteuning in situaties die zich feitelijk hebben voorgedaan, maar naar 
ondersteuning wanneer zich bepaalde situaties zouden voordoen, lijkt een 
belangrijke verklaring te vormen voor het afwijkende antwoordgedrag bij 
de vignetten. 

In deze paragraaf zijn slechts enkele punten, betrekking hebbende op de 
uitgevoerde analyses of de resultaten ervan, aan de orde gesteld. Voor een 
aantal andere, met name wat meer algemene, discussiepunten verwijzen wij 
naar hoofdstuk 10. 
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8 NE1WERKLIDSPECIFIEKE SOCIALE STEUN 

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

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

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

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

8.2 Dimensionele structuur van de ondersteuningsinstrumenten 

8.2.1 Onderscheid interacties - gepercipieerde ondersteuning 

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

8.2.2 Exploratief onderzoek dimensionele structuur 

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

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

8.2.3 Schaalconstructie 

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

8.3 Betrouwbaarheid 

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

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

Schaal n items n antwoorden Rho rTl-Th 

Interacties 9 315 .92 .89 

Perceptie 8 310 .91 .81 

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

. instrumenten wordt besproken. 
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8.4 Validiteit 

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

8.4.1 Betrouwbaarheid van de GSSI 

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

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

GSSI dimensies Score* 5** 4 3 2 1 

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

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

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

*** Na spiegeling van de scores 

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

GSSI dimensies Score* 5** 4 3 2 1 

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

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

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

** * Na spiegeling van de scores 

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

Kappa: Ongewogen 

GSSI dimensies 

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

Beoordelaar 
1 234 

.58 .50 .47 .40 

.25 .19 .32 .29 

.44 .40 .34 .29 

.39 .41 .29 .37 

.32 .30 .40 .19 

.34 .31 .36 .27 

Lineair 
gewogen 

Beoordelaar 
123 4 

.73 .72 .68 .61 

.45 .51 .57 .55 

.51 .50 .46 .38 

.48 .46 .38 .47 

.48 .49 .46 .32 

.47 .51 .46 .45 

Dichotoom 

Beoordelaar 
1 234 

.83 .79 .65 .69 

.42 .51 .59 .62 

.46 .49 .52 .31 

.79 .33 .19 .54 

.56 .54 .50 .34 

.54 .50 .59 .57 

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

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

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

op basis 
Hubert's 

Kappa: Ongewogen Lineair Dichotoom 
GSSI dimensies gewogen n 

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

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

8.4.2 Relatie tussen GSSI en self report lijsten 

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

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

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

Tabel 8.6 Onderlinge correlatie GSSI variabelen (n = 806) 

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

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

Voor alle correlaties geldt: p < .01 

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

Tabel 8.7 

GSSI 

Correlaties tussen netwerklidspecifieke self-report schalen en 
de GSSI schaal 

Self-report Se1f-report 
Interacties Perceptie 

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

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

8.4.3 Relatie met andere sociale steun indicatoren 

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

8.5 Conclusies 

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

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

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

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

exchangevragen 
Nrol: totaal aantal verschillende netwerkleden, genoemd bij de 

rolrelatievragen 
Naffec: totaal aantal netwerkleden genoemd bij de affectieve benadering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2 Multiple regressie van overige aspecten van sociale steun op 
netwerkkenmerken 

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

. variabelen iets kan toevoegen aan de anderen met betrekking tot het 
verklaren van de variantie in interacties, discrepanties en perceptie. 
Daartoe is een aantal stapsgewijze multiple regressie-analyses uitgevoerd. 
Telkens is één van de vier aspecten van sociale steun als afhankelijke 
variabele genomen. Voor elke variabele zijn bovendien twee analyses 
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Tabel 9.2 Correlaties tussen netwerkkenmerken en aspecten van sociale 
steun (n 182) 

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

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

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

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

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

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

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

10. pzgesl 

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

Geslacht* Leeftijd Opleiding 

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

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

.19 - .08 .09 

.03 - .10 .07 

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

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

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

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

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

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

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

Positieve interacties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 

Negatieve interacties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Discrepanties 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 

Perceptie 

Geslacht 
Leeftijd 
Opleiding 

Nnoem 
Naffec 

R R2 

.57 .33 

.29 .09 

.38 .14 

.42 .17 

R2ch* pch** R R2 R2ch 

.45 .20 .20 

.33 .00 .62 .38 .18 

.23 .05 .05 

.15 .02 .02 

.09 .00 .30 .09 .07 

.23 .05 .05 

.14 .00 .39 .15 .10 

.03 .01 .43 .18 .03 

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

pch 

.00 

.00 

.02 

.26 

.00 

.03 

.00 

.01 

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

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

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

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

9.4 De exchangevragen gerelateerd aan de overige aspecten van 
sociale steun 

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

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

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

11 

11 



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

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

0. 1. ExchOl 

~ 2. Exch02 .45 

~ 
:13 3. Exch03 .21 .21 

'€' 4. Exch04 .16 .23 .55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R R2 R2ch* pch** R R2 R2ch pch 

Positieve interacties 

Nnoem 

Exch08 
ExchlO 
Exch04 
Exch15 

Negatieve interacties 

Nnoem 

Exch12 
Exch01 
Exch08 

Discrepanties 

Nnoem 

Exch16 
Exch09 

Perceptie 

Nnoem 

Exch08 
Exch10 
Exch01 
Exch02 
Exch15 

.57 .33 .33 

.01 .00 .00 

.29 .09 .09 

.38 .14 .14 

.00 

n.S. 

.00 

.00 

.48 .23 .23 

.54 .30 .06 

.58 .34 .04 

.59 .35 .01 

.18 .03 .03 

.25 .06 .03 

.29 .08 .02 

.31 .09 .09 

.34 .11 .02 

.34 .12 .12 

.38 .15 .03 

.40 .16 .02 

.43 .. 19 .02 

.45 .21 .02 

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

.00 

.00 

.00 

.04 

.01 

.02 

.04 

.00 

.04 

.00 

.01 

.05 

.03 

.03 

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

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

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



164 

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 



Hoofdstuk 10 165 

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 
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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). 
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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. 





MEASURING SOCIAL SUPPORT 

SUMMARY 

This thesis reports the results of a study on the conceptualizing and 
operationalizing of the construct 'social support' . 

Chapter 1 presents the central issue, which can be divided in the following 
three questions: 
(1) What is understood by the construct 'social support' at a conceptual 

level, and how are the aspects covered by this construct related? 
(2) How reliab!e and valid are the instruments used to measure the various 

aspects of social support? 
(3) Are there any relationships between characteristics of the social 

network and other aspects of social support? 

Chapter 2 deals with social support as a concept. First, an overview of 
definitions ascribed in literature to social support is given. The literature 
uses a great many conceptualizing terms, some of which are partly 
operationalizing. As a consequence, it is difficult to compare the results of 
different studies. 
We decided to regard socia! support as an 'umbrella-concept', covering 
several related aspects. The following aspects are distinguished: 
(1) the social network; 
(2) supportive interactions; 
(3) discrepancies in supportive interactions, and 
(4) perceived supportiveness. 
Each of these aspects is then elaborated. For the social network a 
description is given of the requirements someone has to meet in order to be 
regarded as a part of the social network. For interactions, discrepancies 
and perceived supportiveness, the emphasis is put on distinguishing 
dimensions of these aspects of social support. 
The chapter concludes with a section in which the several aspects of 
social support are put into a feedback-model. 

Chapter 3 describes the way in which the aspects of social support are 
operationalized. The three methods used in this study to delineate (parts 
of) the social network are discussed in detail. The methods are: 
(1) the exchange-method, based on exchanges between the respondent and 

members of the social network; 
(2) the role-relation-method, enquiring about the presence of certain types 

of relationships, such as with parents, brothers or neighbors, and 
(3) the affective approach, which identifies those members of the social 
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network who are (very) important to the respondent. 
The exchange-method is the 'primary method', which means that it is used 
to identify as completely as possible 'the part of the network th at is most 
relevant for support'. 
More information is gathered about some of the network members identified 
by the three methods des cri bed above. This information concerns both the 
me mb er of the network and the relationship between the respondent and 
that member. The supportiveness of specific relationships is aIso 
investigated. 
Next we described how other aspects of sociaI support are measured, namely 
interactions, discrepancies and perceived supportiveness. Each aspect is 
measured using an 'item-list' consisting of short questions and four 
response categories. Interactions and perceived supportiveness are aIso 
measured by means of 'vignette-lists'. These vignettes are very short 
descriptions of fictitious pers ons, who receive, or do not receive, support. 
The respondent is asked to compare her/his own situation with the one 
described by the vignette. 

In chapter 4 the second and third research questions are elaborated. The 
reliability of the questionnaires used to delineate the social network is 
assessed by computing the overlap between network members mentioned in 
the first measurement round and network members mentioned at aretest, 
four weeks af ter the first me as ure ment. 
The reliability of the instruments used to measure other aspects of sociaI 
support is assessed by two indicators: coefficient Rho, comparabie to 
Crohnbach's aIpha, and the test-retest correlation. 
The vaIidity th at is central in this study is construct-validity. The 
construct-validity of the various instruments is assessed by the following 
techniques: 

coherence between the items, and the degree 10 which the types of 
support are distinguishable, for all respondents as weil as for specific 
groups of respondents; 

- divergent and convergent validity; 
- the similarity between the respondent's answer and the answer given by 

specific network members; 
- the relation between the scores on the self-report questionnaires and an 

index for social support based on interview data; 
- the relation between the scores on the self-report questionnaires and 

some questions asking specifically about support received or 'experienced; 
- the relation between the scores on the self-report questionnaires and the 

score on a loneliness scale; 
- the degree in which changes in social support can be predicted by life

events and changes in long-term difficulties, and fmally 
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- (by means of a 'process-analysis') how the respondent reached decision 
for each support question. 

In order to answer the third research question, concerning the relationship 
between characteristics of the social network and other aspects of social 
support, a selection is made of network member characteristics as weil as 
characteristics of the relationsbip between this network member and the 
respondent. This selection was based on tbose cbaracteristics indicated by 
the literature as relevant. 

Chapter 5 explains the process of data gathering. First, the choice of 
certain types of respondents is discussed. Then the actual selection of 
respondents, and the non-response of this selection is described. Af ter 
mentioning briefly how information was gathered, this chapter concludes 
with a description of some sample characteristics. 

The results of the analyses are described in chapter 6 to 9. 
Chapter 6 deals with the delineation of the social network. The differences 
between the ·networks evoked by the three delineation methods can be 
explained by the differences in relational aspects focussed on byeach 
method. The role-relation method emerged as the most reliable of the 
three methods. Because no comparative figures are available, it is not 
possible to make defmitive statements on the reliability of these 
instruments. 

Chapter 7 describes the development of instruments used to measure 
interactions, discrepancies and perceived supportiveness from the social 
network as a whoie. Although items from the interaction-list and 
perception-list are related, we still developed separate instruments for each 
of these aspects. 
The dirnensions of support, presumed a-priori from the instruments 
measuring interactions and perceived supportiveness, were not encountered 
empirically. Principal component analysis is used to distinguish 
'subdirnensions' of support for interactions, discrepancies and perceived 
supportiveness. The term 'subdimensions' is used because of the 
interrelationships of the items. An exception is made for negative 
interactions because these items measure a different dirnension. 
For each aspect of social support, and for each subdirnension, the scalability 
of the items is assessed by means of a Mokken Scale analysis for 
Polychotomous items. Because the items measuring discrepancies are the 
same as the ones measuring interactions (except for the answer-categories), 
we were looking for interaction and discrepancy-scales consisting of the 
same items. 
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Three general scales are constructed to measure interactions, discrepancies 
and perceived supportiveness. Six subscales for interactions and 
discrepancies were made, and four subscales for perceived supportiveness. 
Negative interactions are a separate instrument. 
Scale construction for vignettes is difficult because half of the vignettes 
are sent to the respondent before the interview, while the other half were 
left behind af ter the interview. This influences the scalability. The positive 
or negative formulation of the vignettes also influences the scalability. No 
subdimensions were distinguished (for the vignettes), but those measuring 
interactions were distinguished from those measuring perception. Finally, 
positive vignettes were distinguished from negative ones. 

The reliability of the scales, expressed by Rho, varies from sufficient to 
good. This holds also for the test-retest correlation except for the item
scales measuring negative interactions or perception. 

The analyses assessing validity point to the following: 
the quality of some interaction-scales, especially the scales measuring 
instrument al support and social companionship, seems to be poorer for 
older respondents; 

- the correlation between vignette-scales and item-scales shows that all 
vignette-scales measure perceived supportiveness rather than interactions; 

- the co heren ce between answers from respondents and from specific 
network members was as expected; 

- the correlation between scale-scores and specific questions on experienced 
support is in accordance with the expectations. This holds also for 
differences, between interactions, discrepancies and perception, in size of 
the correlations with the specific questions; 
the correlation between the scale-scores and loneliness is high and, in 
accordance with expectations, for discrepancy and perception-scales 
higher than for interaction-scales; 

- when disturbance factors are taken into account, it can be concluded that 
it is possible in many cases to predict changes in aspects of social 
support, based up on the life-events or changes in long-term difficulties; 

- the process-analysis reveals that, for most of the questions examined, one 
or more aspects are not completely understood by the respondent. In most 
of these cases however, the respondent's misinterpretation does not lead 
to a different answer. It is not possible to compare the prQcess-analysis 
of the support items with an analysis of items from other instruments. 

Chapter 8 deals with the instruments which measure aspects of social 
support for members of the social network separately. This chapter has the 
same structure as chapter 7. Two scales are developed, one interaction-scale 
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and one perception-scale. Both are reliable. The validity of these two 
instruments is only assessed where they measure support from separate 
network members and as such contribute extra information. The interaction
scale and perception-scale are related to scores based on an interview with 
the respondent in which the supportiveness of the three most important 
network members is discussed. Next, differences in scale-scores on a short 
five-item list between the flrst and second measurement round are related 
to questions concerning the appraisal of the network member by the 
respondent. 

In chapter 9 the third research question is discussed concerning the 
relation between characteristics of the social network and other aspects of 
social support. Only indicators based on the size of (a part of) the social 
network appear to be correlated to positive interactions, discrepancies and 
perceived supportiveness. Results show that not only the network size but 
also the diversity of exchanges within the relationship are related to the 
amount of positive interactions and extent of perceived supportiveness. 
Finally the relationship between each of the questions of the exchange
instrument arid the other aspects of social support is investigated. 

In chapter 10 we look back to decisions and problems characteristic of this 
study. Furthermore, attention is paid to the utility of the instruments, and 
to topics for future research. 
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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 



200 

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. 
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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. 



Bijlage 3 227 

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. 



Bijlage 3 229 

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 
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(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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