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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift "Het meten van sociale steun". 
Eric van Sonderen, 24 januari 1991. 

1. De relatie tussen de mate waarin ondersteunende interacties plaats 
vinden en het hebben van moeilijkheden, wordt vertroebeld door het 
feit dat veel moeilijkheden relationeel van aard zijn. 

2. Dat er aan sociale steun zowel een direct als een indirect effect op 
welbevinden wordt toegeschreven, wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door verschillen in conceptualisering en operationalisering 
van het begrip sociale steun. 

3. De uitdrukking "Beter een goede buur dan een verre vriend" doet ten 
onrechte vermoeden dat beide typen netwerkleden onderling inwisselbaar 
zijn. 

4. De grens tussen sociale steun en professionele hulp IS niet scherp te 
trekken. 

5. Het benaderen van potentiële respondenten via een instelling die 
beschikt over een bestand met namen, is een in ethisch opzicht nette, 
maar ook een ondoorzichtige methode, die verbeterd kan worden door 
onderzoeksmedewerkers tijdelijk bij deze instelling te laten werken. 

6. Dat ondersteunende interacties zich doorgaans binnen het eigen sociaal 
netwerk afspelen, versterkt het vermoeden dat sociale steun vooral 
voortkomt uit eigenbelang. 

7. In veel sociaal wetenschappelijk onderzoek is de aandacht voor 
kwaliteitsverbetering tijdens de dataverzameling ten onrechte kleiner 
dan tijdens de data-analyse. 

8. Dat men bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de 
vierde graad buitengewoon verlof kan krijgen, wijst op een over
waardering van familierelaties ten opzichte van vriendschaps- en 
overige relaties. 
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9. Omdat eigenbelang vaak een echte mentaliteitsverandering in de weg 
staat is een pseudo-mentaliteitsverandering, bijvoorbeeld bewerkstelligd 
door financiële sancties, doorgaans het best haalbare. 

10. Juist nu ouders in technologisch opzicht al vroegtijdig meer van dan 
aan hun kinderen kunnen leren, wordt de functie die zij hebben in het 
ontwikkelen van een degelijk normbesef steeds relevanter. 

11. Het rookverbod in openbare gebouwen biedt aanknopingspunten voor 
het succesvol weren van vervuilend verkeer van de openbare weg. 

12. De vraag "Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?" wordt veel te weinig 
gesteld. 


