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7 Summary, conclusion and discussion 

This final chapter starts with a summary of the aim, design and results of the 
study in section 3.1. In section 7.2 and 7.3 the results will he discussed with 
respect to the theoretical perspectives as described in chapter 2. Furlber~a.lore, in  
sections 3.4, 7.5 and 7.6 some ~~~ethodological considerations, practical 
implications and recom~nendations for further research are made. 

The development of a chronic - disabling - health deviation causes inany changes 
in the individual and affects his relationship with his environmeait. The aim of this 
study was to map the changes in the personal networks of chronic: somatic patients 
by comparing a group of healthy respondents and two patieni groups (chapter 1). 
The theoretical framework of the study was described in chapter 2. Theoretical 
perspectives about exchange, interaction and role are applied to network changes 
fallowing health deviation. It is argued that more serious health deviation results in 
temporary or permanent loss of physical, psychological andlor social 1Tn11ction. 
Several roles, tasks and responsibilities can no longer be performed by the patient, 
and have to be taken over by other persons. This restrOts i n  a dist~at-bance in lthe 
existing dependency balance and the more serious the health deviation, tlae greater 
the chance that the role-relations will be affected. 
According to exchange theory, thc imbalance in  the dependency balance will 
weaken some relationships and in the longer run some of these relations will fade 
away. Those relations in which posilive concern is slrong are most likely to 
persist. Adarms (1 967) states that positive concern is frequently sttongeat irz  
relations with members of one's awn family. Apart $"7orn changing or disappearing 
relationships, there also will be new relationships, as the patient becornes more 
dependent on other persons. In the case of permanent l~ealth deviation health care 
professionals like physicians and nurses will take over some roles, tasks anrdlor 
responsibilities for the patient. These health care profesuiomils become past of (he 
patient's network. 
In the light of the theories used, network variables selected far study were size, 
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composition, eanotionaQ as well as instrumental support and reciprocity. Healrh 
status was defined in terms of impairment, disability and handicap. 
Chapter 2 allso devoted attention to variables possibly influencing the relation 
between health status and personal netwolrk. Coping, social position and life events 
other than the onset of health deviation are included in the research model. 
Furlhermare, an overview was given of what is currently known about the relation 
between hedth  deviation and personal network with regard to network changes 
following health deviation, The chapter concluded with a number of hypotheses 
which will bc discussed in section 7.2 along with the results of the study. 
Chapter 3 described the research design and instruments. The networks of patients 
having Crohn's disease or Ankylosing Spondylitis (AS) were selected for study. 
Patients were asked to participate in the study through their medical specialists. 
Their networks were compared tw those of healthy persons. The patients and 
healthy respondents were interviewed three and two times respectively with a 
period of half a year between each measurement. A totall of 34 Crohn patients, 39 
AS patients and 44 healthy respondents participated in all measurements. 
Chapter 4 presents a description of the respondent groups with regard lo the 
variables under study together with some preliminary analyses. AS patients' 
networks appear to be smaller than both healthy and Crohn respondentshetworks. 
With regard to composiGon, nearly all healthy respondents listed non-kin informal 
network members, whereas only approxirnaiely two-thirds of the patients listed 
lion-kin informal network members. Formal network members were only listed by 
patients, although the number of patients listing formal network members is small. 
The results also show that the predominant difference between healthy respondents 
and patients is in the instrumental exchange in their relationships. 
En chapter 5 the data are analyzed with regard to the hypotheses formulated in 
ckrapker 2. It appeared that patientshntwork size is smaller than that of healthy 
respondents. Diagnosis seems to be important: AS patients' networks are smaller 
than Crohru patients' networks. The percentage of non-kin inforlnal network 
members is s~naller for patients than for l~ealthy respondents; there is no difference 
between AS and Crohn patients. Duri~tbon of the health deviation appeared to be 
negatively related to network size. Furthermore, chapter 5 showed that it is 
lvotably the instrumental exchange in the kin network that is affected by health 
status, This is expressed !nost clearly In the instrumental kin reciprocity score 
which is related lo all five operationalizations of health status. 
Cliirpter 6 focuses oti the effect of coping, socia! position and life events with 
regard to llie relation between health starus and personal network. It appears that 
thc strategy to seek social support is iniportant in maintaining one's network when 
one has a chronic l~ealth deviation. Furthesnnore, i t  showed that family 
con~plositicbn plays an inilportant role with regard to the percentage of non-kin 
infornlal network niembcrs: i f  they do not have children living at home, Crohn 
patients have it higher percentage of non-kin informal network nneml~ers than AS 
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patients, and a higher perceived disability level is related to a lower perrealage of 
non-kin informal network members. In the group having children at home the 
oppasite is found. 

In section 7.2 Ithe results are discussed in the light af the hypatliesex formulated in 
chapter 2. 

7.2 Evaluation of the study 

This section describes khe results of the study with regard to the hypotheses as 
formulated in section 2.6. Attention is also paid to the relative strengll~ of health 
status compared to the other variables in the study with regard to the network 
measures. Finally, the results sure interpreted with respect lo the research model as 
presented in figure 2.1. 

7.2.1 Comparing healthy personsS and patients'nnetworks 

The first hypothesis concerns the comparison of healthy persons' and patients' 
networks: patients' networks are smaller than healthy respondents' networks, 
contain relatively fewer non-kin Informal and Inore formal network members and 
are less balanced, because patients give less and receive nnore support. 

Size 
The results showed that this hypothesis is afirmed with regard to size and 
compositicm, altliorngh size appeared to interact with the coplr~g strategy seeking 
social support. Only for those respondents who score low on seeking social 
support does the hypothesis hold. Those patients scaring high on seeking sociai 
support list even larger networks than healthy respondents scaring high on social 
support. It appears that patients who are able, for instance, to seek sympatlry and 
comfort and show their feelings are also able to maintain their personal network 
and even widen it.  This concords with Dunkel-Schetter, Folkman and Lazarus" 
(1987) findings that people who cope by seeking social support report more 
sources of support. By seeking social support the individual provides cues to his 
netwlork members regarding his needs and desires for suppoht and the resu!ts 
indicate that the individual's network me~nbcrs are responsive to these cues. 

Camposition 
Both health status and seeking social support have a significant effect with regard 
to composi6on, but there is no interaction: heallhy respandents list a higher 
percentage of non-kin informal network anembers compared to patients, 
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indepndcnt of the score on seeking social support. Formal network members 
appear4 to be listed only by patients, as we expeded. Only a few patients, 
however, list a formd network member, which is in accordance with Tilden3s 
(1985) suggestion that the mutual give-and-take in noncontractual interactions 
cornea more to mind when people think of social support than the contractual 
inbraction with professional care providers. 

Support and rleciprwilky 
We found no differences between healthy respondents and patients for the 
emotional aspect of the relationship, except for elmotionall support given to non-kin 
informal network members, which is lower for patients than for healthy 
respondents. The effect with regard to emotional support given is found oniy at t l .  
Probably as a result of the increase in size from kl to t3 the relation is na longer 
present at r3 (change score size - change score support r = 38 ,  p < .01). 
With regard to instre~rnental support we found no difference in the amount received 
from kin as well as norp-kin informal network members for healthy respondents 
and patients. They only differ with regard to instrumental support given to kin as 
well as non-kin informal network members at t3, in that healthy respondents give 
more than patients. This also reswlrs in higher kin as well as non-kin informal 
reciprocity scores for healthy respondents compared to patients at 0. This 
difference in the results at t l  and $3 cannot be explained by the increase in  
network size from tl to t3. Therefore, we presume a methdological cause, 
discussed in  section 7.4. 
As we have already stated in chapter 2, thc results indicate Ehal in cases of chronic 
solnalic hcalth deviation it is especially the instrumental exchange that is affected. 

7.2.2 Comparing AS and Crohn patielntsr networks 

Our second hypothesis addresses the question of the effect the nature of the disease 
has on network changes. This was the reason for taking two different patient 
groups inta the study: one group having Ankylosing Spondylitis (AS) and one 
group having Crahn's disease. AS patients are frequently or continuously troubled 
with b~ckttche and limitation of ~novements, whereas most Croihn patients 
axp,erieizce no or little hindrance from their disease lor years. Their main 
l~indrance consists in the need to take medication every day and the knowledge that 
at any ~nament a serious deterioration of the dlsease might occur. This led us to 
Yiyp~lbesizs that Crohn patients have larger networks, containing relatively more 
rron-kin Informal and fewer formal network members than AS patients' networks, 
as well as a lower amount of support received and a higher amount given, leading 
to higher reciprocity scores. 
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Size 
At I1 Crohn patientshnetworks are indeed larger than AS patients' networks. The 
increase in, especially AS, patientshetwork size from t1 to t3, however, led Iw 
the disappearanice of this effect (see section 7.4). 

Composition 
The hypothesis appears lo hold for AS and Crohn respondents without children a1 
home. In the group having children living at home the opposite was found. 
Adjustment for gender gave the same result. The explanation might be that AS 
pa t ienbsh~bi l i ty  is significan8y lower than Crohn patients' mobility and as tr 

result AS patients are more Rome-bound than Crohn patients. Having children at 
home then becomes innportant because these children act as a means through which 
the patient can contact other people, for instance the parents of his children's 
friends. 
The relation was found at tl only. At Pi this relation is no longer presetat, 
probably as a result of  the increase in AS patients' network size, wltich is 
positively related to an increase in she percentage of noru-kin informal network 
members ( r=  .43, p < .001). 

SUP 
We only found an, interaction effect between health status and action-directed 
coping with regard to inslrznmental support given to kin: in the group scoring low 
on action-directed coping AS patients give a higher amount of instrumental support 
to kin than Ctohn patients, whereas in the group scoring high on, action-directed 
coping the opposite is ffo'ownd, as in  accordance with our hypothesis. We have no 
idea what the explanation of this finding might be. 

Reciprocity 
We found that the emotional kin reciprocity score is higher at t3 for- Crohrr 
patients compared to AS patients, as we expected. 

With regard to other supporl and reciprocity measures we found na relations. 
Therefore, we may conclude that AS and Crnhn patients differ with regard to size 
and composition, but scarcely with regard Ito support and reciprocity. This means 
that the network size of  AS patients is affected more compared to that of Crol~n 
patients and that the percentage of noru-kin infor~nal network members is different 
for the groups depending on whether or not there are children living at home. 
However, those network members that remain: are more or less comparable ffcrr AS 
and Crohn patients with regard to support and reciprocity. 



7 2 . 3  Duration of the health deviation and prsanal network 

Besides the nature of the disease we also expected duration of the health deviatian 
to ble an influence in that a longer duration of the heal"r deviation Is related to a 
smaller network;, a Eower percentage of non-kin informal network members, a 
higher amormt or  support received, a lower amount of support given and lower 
recipracity scores. 

size 
Duration of the health deviation indeed appeared to be negatively related to 
network size, albeit only at 13. This indicates that following t l  network changes 
take place leading to the relation found at t3. Because most patients have already 
had the health deviation for a considerable time, however, it is not likely than such 
changes would take place within the one-year period of our study. Therefore, it 
seems a methodological explanation must be put forward (see section 7.431. 

Corn pasition 
Wa relalion was found with regard to network conlposition. The explanation might 
be that almost alll the patients in  our study have had a health deviation for a long 
d ~ n e  and most of those contacts that were liable to vanish already have. 

Support and reciprocity 
Furthermore, we found no relation between emotional support and duration of tbe 
health deviation. Emodonal support seems to remain unchanged fallowing health 
deviation, although at I 1  we do find a relation between emotional kin reciprocity 
and duration of the health deviation in the expected direction: the longer onc has a 
I-realth deviation, the lower the reciprocity score. 
Will1 regard to insln~nierrtal suppol-i and reciprocity relations were found only in 
hlie kin network. TPrz cxplanatio~l might again lie in the already lengthy duration of 
tPie respondents' kucalth deviation and those non-Grin informal contacts rllat were 
liable lo change have already cl~atlged. With regard to the kin network patients 
were found to receive more: instrull-iental support, as expected, but also give mare 
salpport, in  contrast to ollr hypothesis, when duration of the health deviation was 
longer. The explanation. might be the patients' need Tor recipmcation (e.g. 
Wentowski, 1981). When the patient receives more support, he will try to find a 
way to reciprocate irr order to maintain his self-respect. Both findings are present 
a1 one measurement moment only. 
An interaction was found between instrumental kin reciprocity and gender. Among 
rliales respondents with a shorter duration of the health deviation have higher 
reciprocity scores than those whose health deviation has lasted Eonger, as we 
expected. In the female respondent group we found no difference between 
respondents having a short or a long duration of the health deviation. The 
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explanation might be that the presence of instruniental support is greater in n ~ e i ~ ' ~  
relationships than it is in women's nlationships. 

7.2.4 Perceived disability level and personal network 

It has been argued that another impodant variable in studying network clzangs 
following health deviation is the disability level, in that Lhe inore disabling the 
health deviation, the greater the effect on the person's network. We therefore 
hypothesized that when the perceived disability level is higher, the patient's 
network will be smaller, the prcentage of non-kin inforl~inl network ineaarbers 
lower, the amount of support received larger and that given smaller, and the 
reciprocity scores lower. 

Size 
The results showed no re1,adon with regard to network size. The explanation may 
again be the duration of the health deviation. The longer duration of the health 
deviation probably resulted in the loss of those contacts that were liable to change. 
This applies to almost all respondents and as a consequence we no longer find any 
effecG of perceived disability level. 

Camposition 
With regard to the percentage of non-kin in'FormaP network members the perceived 
disability level has an effect in conubination with family compositbon. It appeared 
that, in patients not having children at home, the higher perceived disability level 
is related to a lower percentage of non-kin informal network members, whereas 
for patients having children at home we found the opposite. This finding may be 
explained by the iinportsrnce of the nuclear fainily. To respnnde~~ts not having 
children at home relationships with non-kin iarft~rmal network members nre 
relatively important, but these contacts are probably largely based on sharing free 
time activilies. When the respondent becomes plvyslcally disabled, part of these 
activities can no longer be done, and the persons with whom the patient shared 
these activilies nook for other persons Lo do them wit1.a. As a result the relationship 
with the patient fades. When having children at home the nuclear fasnily is 
important to the respondent. However, functional disability cannot be handled by 
the family members alone (see Litwak and Szelenyi, 1969) and people: outside the 
family must be called upon for help. As a result these persons. for example 
friends and neighbors, become more important. in the patient's r~etwork. As already 
stated before, having children at hon~e increases the opporlunity to contact other 
people such as parents of the children's friends. 
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Supgrot% and reciprocity 
As we also found with the other hedth sitatus variables, emotional support is not 
significantly affected by somatic health deviation. The emotional reciprocity score 
even iarcncases with the perceived disability level, perhaps indicating that rhe health 
deviation makes the patient important rn an emotional support giver. 
With instrumental support we find that the amount given does not correlate with 
the perceived disability levell, whereas the amount received is higher when the 
perceived disability level is higher. This applies to the kin as well as the non-kin 
informal network, indicating that the respondent is able to maintain his role as a 
support giver, but becomes more dependent on others kirr receiving instrumental 
support. Thig leads to lower reciprocity scores in the kin network ody. In the 
noin-kin informal network instrumeautal reciprocity is more or less maintained, 
which indicates that. kin members are more irnporhnt in delivering support, either 
because they are: more willing to give support without getting a comparable 
amounl in return or because the patient is more willing to accept more support 
From kin network members (see chapter 2). 

7.2.5 Pvnctiolral course and network changes 

The final hypothesis, and probably the most interesting because i t  is longitudinal, 
concerns the relation between functional course and network changes. It was 
hypothesized that when the functional level decreases, network size will decrease 
as will the percentage of non-kin informal network members and the amount of 
suppart given lo network members, whereas the amount of support received 
increases accompanied by a decrease in the recipsocity scores. 

Size and cornpositicrn 
With regard LO size and the percentage of non-kin informal network members we 
found no relntio~~ls with functional course. Once again we point to the fact thal 
almost all respondents have endured their health deviation for a ~onsiderable time 
and therefore big changes in size and composition no longer take place. 

Support and reciprocity 
As we could also deduce from the results with regard b the other hypotheses, 
enrotistad support and reciprocity too do raot change over the one-year period of 
our study, whereas in the klrv network the amount of instrumental support received 
increases and the a~riount of support given decreases, leding to a lower 
reciprocity score. as we expected. 
In the non-kin network no effect was found for instrumental sirpport given and 
reciprocity. There only was an interaction found between fi~ncrional course and 
awaiting/avoidance with regard to instrumental support received. In the group 



sumrnwy, conclusion, and discussion 127 

scoring high on awaitingl'avoidance, the Izypothesis that patients would receive 
more support wben their disability level increased appears to hold, w h e r z ~  in the 
group scoring low on awaiting/avoiance the opposite applies. The. explanadon 
might be that patients who score high on awaidng/avoidance, who resign 
themselves to the situation, show their disability more clearly to their network 
members, thus giving them a cue that they need support. In cases where patients 
score low on awaitinglavaidance, it is less clear to their network members that 
they are disabled and therefore need support. 
Once again this finding gives an indication of the importance of relatives in giving 
support to patients. 

7.2.6 The relative strength of the relation between health sbtus and 
personal network 

The relative strength of the relation between health status and network variables 
was determined by comparing it to the strength of the relation between influencing 
variables and network variables. It appeared that health status is a relatively 
important variable with regard lo s i z ,  composition and a nlu~nber of support and 
reciprocity measures. 
With regard to network size, seeking social support appeared to be the only 
influencing variable other than health status and the strength of the relation is 
comparable to that of the health sbatL1s measures. 
In relation to the percentage of non-kin informal network members, the only health 
status measure that was shown to be important was the existence of a health 
deviation (healthy person - patient)! while gender, family composition, actlon- 
directed coping and seeking social support appeared also Lo be related lia the 
percentage of ncaln-kin informal network members. The relation belureen the llesllth 
status measure and the percentage. of non-kin infomnal network members i s ,  
however, much stronger than that between any of the iitfluencing variables and the 
percentage of non-kin inforanal members. 
With regard to emotional support, a relation was only apparent between the 
existence of a health deviation and non-kin emotional support given. Analysis of 
the relation between this network variable and the influencing variables revcnled 
that seeking social support has a stronger relation to non-kin informal support 
given and family composition is just as important as the health status measure. 
With regard to instrumental support, we found that duration of the health 
deviation, perceived disability level and functional course as well as seeking social 
support are related to the amount of support received from kin. Perceived 
disability level appeared to have the strongest relation, whereas the other variables 
are equally strongly related. Instruanenhal support received from non-kin informal 
network members was only related to perceived disability level. The most 
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impalrtant variable related to instrumental support given to both kin and non-kin 
informal network rnembers appeared to be the existence 05 a health deviation. 
Action-directed coping and gender also showed a strong relation, albeit less strong 
than the health status rneagure. The same gms For functionrd course with respect ta 
instrumeartd support given to kin. Euflhermorele, seeking social support appeared to 
be related to instrurnefltal kin support given, while both age and awaitinglavoiding 
were related to non-kin imstmmemtal support given, but the strength of these 
relations is weaker than both the existence of a health deviation and functional 
course. 
With regard to emotional reciprocity relations were only found with health status 
measures. The influencing variables appeared to be unrelated. 
With respect to instrumental kin reciprocity, all heal& status measures appeared to 
be related as well as gender. Thc strangest relatian was found for duration of the 
heallh deviation, all other relations being equally strang. Non-Era. informal 
instrumental reciprocity is related to the existence of a health deviation and 
gender. The latter relation is the strongest. 
In summaryy, we [nay canclude that, in a colnparisen of the strength of the 
relalions of the influencing variables and health status variables with regard to 
personal network measures, health status appears to be the [nost important 
variable, except for emotional support given ta non-kin inforrmal network members 
and nan-kin informal instrumental reciprocity. Here, seeking social support and 
gender respectively appear to be the most important variables. 

In lhis section we return Lo Llse research madel as presented in figure 2.1. The 
re8cvance of the variables in the study is discussed with respect to network 
changes following health deviatio~s. 

E3eelth status 
As we have already concluded in the preceding subsection, all health status 
vwiables appear to be important with regard to one or more of the network 
variables. The mast important measure appeared to be the existence of a health 
deviation (healthy person - patient) This variable is related to size, camposition, 
support as well as reciprocity. Furthermare, functional course appeared ta be 
related only to network function. 

Coping 
Coping was included in tlve study because other studies indicated that it  influences 
the irrnaunt of support or number af network members providing the support an 
individual receives in1 expeajencirvg life-stsains. Three dimensions of coping were 
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distinguished in our study: seeking social support, action-directed coping and 
awaitinglavoidance. Seeking social support appears  to be very ira~poeaait with 
respect to network size. In interaction, with existence of a health deviation (healthy 
person - patient), it influences the number of network rnetnbers listed lay the 
respondent. Our findings indicate Lhat the strategy to seek sacid support is 
important in maintaining one" network following health deviation. 
Action-directed coping and awaitinglavoidance bath have an interaction effect with 
regard to support. Action-directed coping interacts with diagnosis (AS - Crohn) 
with regard to the amount of irrstmmental support given to .kin: in the g r o ~ ~ p  
scoring low on action-directed coping AS panients give a higher amatant of 
instrumental support  to kin than Crohn patients, whereas in the group scoring high 
on action-directed coping the opposite was found. AwaitingSavoidhng interacts wilt11 
functional course with regard to the amount of instrumental suppor~ received from 
non-kin informal network members: in the group scoring high on 
awaitinglauoiding patients receive more stupport when their disabili~y level 
increases, whereas in the group scoring low an awaitinglavoidance the opposite 
holds. 

Social position 
On the basis of a literature search, gender, social class, age, marital status and 
family composition were included in the study. 
With regard to gender we found an interaction with duration of the health 
deviation concerning instrumental kin redprocity. Male respondents with a lower 
duration of the health deviation appeared to have higher reciprocity scores than 
male respondents Raving a higher duration of the health deviation. In the female 
respondent group no difference was found between respondents having a low or a 
high duration of the health deviation. 
Social class was included in the study because ;a number of sludies indicaied a 
relation between social class and the amount of emotional as well ns instrumental 
support received. In our sltudy, elowever, no relation was found between social 
class and any of the network variables. 
With regard to age we found re-elations with ennotional support received from kin 
and instrumental support given to rron-kin infornnnl network members. This, 
however, did not affect the relatio~~ between health status and these network 
variables. 
We have no data on the effect of marital status on the relation between health 
status and personal network. More than 75% of the respondents in every group 
were either mamied or living together and therefore marital status was omitted 
from the analyses. 
The last variable under social position, family composition, appeared to be 
important to the percentage of non-kin inhrrnal network members. In the group 
without children living at home AS patients: appeared to have a lower percentage 



of non-kin informal network members khan Crohn patients, and a higher perceived 
disability level is related to a lower percentage of non-kin informal network 
members. In the group having rrhildren, at home the opposite war; found. 

Life even& other than the onget aP health deviation 
There w e  severall life events other than health deviation that (may) lead to network 
changes; Irlence, we took life events into account. There appeared to be no relation 
between expericncinrg life events and network charaekristics. 

social position 

- family cornpasition 

heal th  status essonal  network 

impairment structure 

- composition --------------- 
----------------- 

disability! 
- content 

- duration 
- leva1 

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

functional 
Caur E;e 1 1 4  

coping 
- action-directed coping 
- seeking social support 
- awaiting/avoiding 

In figure "J 1 we summarize the restmlks of our study in the shspe of a revised 
operational research model. The model represents the overall c~ncllusions and 
therefore we do not distinguish between the several operationalizations of health 
statr~s and prsorznl network. The arrows in the model represent a kind of 
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functional loop rauher than causal relationships, because it is clear (chapter 1) that 
network characteristics in their turn infllllence health status. 

Most results were, however, only found at either tl  or t3. Ira this respect, we rekr 
to the rnethodollogical discussion in section 7.4, but first we will1 discuss the utility 
of the theories applied to the relation between health status and personal network. 

7.3 Theoretical considerations 

In this section we discuss the utility of exchange, interaction and role theory with 
respect to health stati~s and personal network. 
From the exchange point of view we expected a decrease in reciprocity between 
patients and their network members: the patient gives less, whereas he receives 
more. ln cases of chronic somatic health deviation it was stated that this lack of 
reciprocity would apply especially to in~stri~mental exchange. Becailse ef the lack 
of reciprocity network size c o ~ ~ l d  be expected to decrease. The results of our strldy 
show that it is indeed the instrumental exchange that is negatively irvflwe~vced by 
health deviation. With regard to size, however, it appeared that the influence of 
health sltatus on network size is dependent on whether or not the patient is able to 
seek social ssuppo~: network size is only snndler for those patients who score low 
on seeking social support. Furthermore, we expected that the longer the duration 
of the health deviation, the smaller the network size, becalt~se tlze during 
which the equilibrium of the dependency balance is disturbed is longer and the 
expectation that the delivered care will ever be repaid disappears. However, we 
only found a relation between duration af the health deviatiol~ and network size at 
r3. Because nearly dl patients have had thcir health deviation for $1 considerable 
time already, it is understandably nor likely that network size would decrcasc 
fdlowing t i ,  as this result indicates. Therefore, it seems that a tned~oclulogical 
explanation must be put forward, and as suck our expcctations towards the relation 
between duration of the health deviation and network size are not adequately 
Xcsted. We also expected a higher level of perceived disability as well as n more 
negative functional course to be relaled to a smaller network, because tlic 
disturbance of the dependency balance is probably more serious. We find no proof 
of these hypotheses. The longer duration or the health deviation probably resulted 
in the loss of those contacts that were liable to change, and because this applies to 
almost all patients we no longer find any effect of perceived disability level and 
functional course. With respect to the conlent of the relationship, the data on 
duration of the health deviation, perceived disability level and functional course 
again indicate that in case of somatic health devialion the inslrumental exchange is 
influenced, whereas the emotional exchange is not significantly affected. 
On the basis of interaction theory we made a distinction between k in  and non,-kin 
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informal network members with regard to the effects of health deviation on the 
personal network. la w a  argued that kin relationships would be less vulnerable to 
the Jack of reciprocity than nan-hn informal relationships and as a consequence 
the decreaae in network size would especially concern the nan-kin network 
meinhers. The results ahow that this indeed appears to be true, because .the 
phercentage of non-kin informal network members is significantly smaller in the 
patients' networks than in the healthy respondents' networks. Furthermore, the 
data on perceived disability level show the imporlance of family composition with 
regard lo network composition: in the group of patients not having children living 
at home, the higher perceived disability level is related to a lower percentage of 
non-kin inforraral network members, whereas for patients having children at home 
the opposite is found. Because of the longer duration af the health deviation of 
nearly all patients, we found no effect of duration of the health deviation and 
fttnctional course towards network composition. 
Role theory was applied to health status and personal network to predict tRe 
position of hrcnal network members, especially health care providers, in the 
patientshnctworks. It tiirrred out, however, that although ail patients mention 
cantacts with health care providers, forrnrul network mernbers are only listed in the 
personal network by a small number of patients. The conclusion, seems no be that 
the professional enters the social network, bur is not viewed as part of rile personal 
network. Because of the small number of patients listing formal network nnemnbelrs 
it was not possible to conduct advanced statistical analyses with regard to the 
relation OF duration of the health deviation, perceived disability level and 
functional course with the number of forrwal network members listed. Inspection of 
the data reveals no confirmation of thc hypotEieses that a longer duration of the 
health deviation, a higher perceived disability level and a lalore negative functional 
course, arc: related to a larger nuanber of fo~crs~~ad network irvcrrvbers listed by the 
patient, 
To si~rn~narize lhe results, we found that, because of the longer duration of the 
health deviation, it is hard ta draw any coruclli~sions with regard to the effect of 
duration of the health devit~iion, perceived disabiltity level and functional course 
with regard to the network measures. With regard to the comparison between 
l~ealithy resposiderrts arrd patients, the ideas generated by exchange and interaction 
theory appear. 1.0 be confirmed by the scsrtlts of our study, whereas this is not the 
case with regard Eo role theory. FurtPierinure, because only a small nu~arbes of 
p~tients listed formal network t~~enlbess, i t  was [lot pclssihle to test the effect of 
duration of the health deviation. perceived disability level and functional course 
with regard to the riumber of f~r111al network ~rzenlbers listed. 
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7.4 Metkaadologicd considerations 

In this secltion we pay attention to the research sample, procedures, measurement 
instrument and data analysis. With regard to each of tliese aspects a number of 
considerations can be made as described in the following sntrsectians. 

As described in section 3.1, we brad originally planned to take three patient, groups 
into the study: AS, Crohn and CVA. As a consequence of a nunlrbrer of problen~s 
in obtaining the CVA patients the study was, however, limited to AS end Crohn 
palients only. We regret this limitation because the onset and course of CVA are 
different compared to the onset and course of AS and Crohn: AS and Crohn 
develop slowly and are characterized by a progressive course, whereas CVA 
occurs from one moment to another and usually the patient improves with Lime. 
Because of these differences the effects of CVA an the patients' network might be 
very different and inclusion of CVA in our study might have provided us with 
some very valuable extra information. 
Another consideration with regard to the sample concerns the criteria set for 
participation in  the study. Only age limits were set with regard to participation in 
our study and no attention was paid to the duration of the patients' health 
deviation. The data showed that mosr patients who participated in our stlldy have 
endured a prolonged health deviation, probably related to a Inore or less stable 
network. Herein probably lies the explanation For the fact that relations with 
regard to size and cornpasition other than the difference between healthy 
respondents and patients are not found (at bath measurements). Because o f  the 
longer duration of the health deviation most changes in [he network cal~!ied by the 
health deviation !nay already have taken place. This indicates that duration of the 
health deviation has to be added as a criterion for participation in  the study. 

With regard to the procedure used in the study we want to considcr the time 
period we set between the measurements and the research design. 
With regard to the longer dulration of the health deviation the tirne period of half a 
year between the inltcrviews is probably not long enough to observe any changes In 
the pcrsonual network. A half-year period will, probably suffice when a disease has 
recently been diagnosed, but will be too short when health deviation has been 
present for years already, because mast changes in  the network will already have 
taken place. 
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Another impoflant issue in  this section concerns the research design used. The 
study revealed an unexpected difhrence in the results found at tl and O, which 
cannot be explained by selection, for the results are basd  on the data of only 
those respondents who paaicipawd at all moments. We therefore think this 
dirf~rence is ca~used by information bias, caused i n  turn by the design. Patients 
were asked for cooperation by their specialists and as such knew that they were 
selected as patients. Healthy respondents were also aware that they were selected 
because they were healthy. Patients and heallthy respondents knew that the study 
conmrnd the personal relationsl~ips of chronic patients compared to those of 
healthy individuals. This may have resullied in different reactions between healthy 
respondents and patients fallowing t l .  Because patients were more involved in the 
study, they woluUd have felt i t  concerned them directly. Therefore, more than 
healthy respondents, they may have been led to think about their social 
renationships and as such answer the interview questions in a different way at L2 
and t3. This lcads us to the measurement instrument used in the study. 

7.4.3 Measurement instrument 

In this section we pay attention to the personal network questionnaire used in the 
study. As stated in section 7.4.2 patients were probably led l o  think about their 
prsonal network folllowing t l  which in turn lled them to answer differently at t2 
and t3. This effecl might be reinforced by the way network characteristics are 
measured. Size, for instance, is measured by asking the respondent. to list the 
nalnes of those persons he fregluently interacts with, from whom he gets support 
and to whom! he gives support. The advantage is that only a single question is 
required to gcnerate a list of names. Howewer. because the criteria en~ployed are 
quire general, they tnay be applied differently at sllbseqlllent moments. Therefore, 
i l  ~niglll be uscft~l to irse a ~alrore specific measure to determine network size. The 
satr-re applies with respect to the measuretllent of both eniotional and instrumental 
support. Van Sontleren's (1990) disscritation on nieasuring social support may act 
as a basis for developing a more specific questionnaire. 
Remarks should also be ~nade about the oyerationalizallion of life events other than 
the onset of health deviation. Out srtldy revealed no effects wi~h regard to life 
events. We thus  night conclude that life events could be omitted from fuhure 
research. However, i t  should be noted Lhat we dichotomized this variable into 
wtsether Clre respondent did or did not experience a life event. By doing this we 
did not pay ailtention to the difference bctween life events experienced as positive 
amd life events experienced as negative. As a result the possible effect of life 
events with respect to network variables [night disappear, because the effects of 
positive and negative life events might be opposite and thus elirninale each other. 
We ithereforc tecon~melzdate the use of a life event scale such as that described by 
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H~olrnes and Rahe (1967) 

7.4.4 Data analysis 

In this section we discuss the personal network questionnaire ilsed i n  this study in 
more depth, especially its stability. Furthermore, attention is paid to the large 
number of relations analyzed and consequently ilze increased probability of finding 
significant correlations by chance. 
With regard to the personal network questionnaire, Appendix A showed that 
stability is moderate to low. This is important as far as it concerns the stability of 
the data in the group of healthy respondents, because we assumed that personal 
network characteristics are more or less stable in this grot~p, Pearson correlations, 
however, do not exceed .73 and most correlations are even considerably lower, 
especially those concerning support received and given. This confirms what is said 
in section 7.4.3 about the questionnaire being a weak instrzunent, reducing lbre 
chance to find significant relations. The low stability probably also caused the 
unexpected fluctuations in the scores on the network variables. 
On the other hand, the Large number of tests conducted (n=126) increased the 
probability of finding relations by chal~ce. With regard to this, we want to note 
that the number of significant relations hund in the expected direction, (n=20) is 
considerably higher than the number of significant relations lthat could be found on 
the basis of chance (0.105 * 1216 = 6.39, although this kind of statistical reasoning 
is nat without flaws. Because of the relatedness of the tests, we think it is valid to 
assume that most relations found are not based on chance. 

7.5 Practical implications 

Although this study was not primarily designed no draw practical implicalions, the 
results led us to fornvulate a number of cornments with regard to practice. Most 
impartant in that respect would seem lo be the impu3rLanee of seeking social 
support in maintaining one's network size and as such the supportiweness from 
one's network. As we have already stated in the introd~ictory chapter, social 
support plays an important role in  the course of health deviation, only recently 
affirmed again with regard lo functional course by de Witte (1991). Therefore, wc 
think that professional health care providers, such as physicians, nurses and 
physiotherapists, ought to be alert to the way their patients cope. En cases where 
they find patients unable to seek social support, they might encourage them to seek 
sympathy and comfort, for instance, to show their feelings or to ask someone to 
help. This is most likely to be successful when the health deviation has recer~tly 
been diagnosed, because the patients' curnmunicalion patterns are probably still 
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more open (e.8. Maxwell, 1982). In case of AS patients this could become part of 
the relvabiIitatian Itraining they usually get shortly after the disease has been 
diagnosed. 
When il proves to be hard for the patient to alter his coping behavior, the health 
care provider plays an important role in; training network members in supporting 
the patient. 

7.6 Recammerrdations with regard to further research 

Most irnportant with regard to further research is to prevent the occurrence of the 
measurement effect following t l .  In our opinion there is only one way to achieve 
this, namely, as already suggested in chapter 1 ,  conducting a cohort study in 
which a sample of healthy persons is selected and studied at regular intervals with 
regard to their health status and personal network. This seems to be rlve only way 
in which network changes dated to health status can be properly mapped, withoult 
for instance the appearance of informatian bias. "This demands, however, a large 
research population as well as a long tiom period over which repeated 
measurements take place. Population sine as well as the time period can be kept 
within manageable Eroi~nds by selecting groups of healthy persons who are known 
20 have a higher risk of developing health deviations. Another opdon would be to 
study newly diagnosed patients. The problem would then be, however, that most 
patients [nave already had healtlz complaints for some period affecting the personal 
network before the diagnosis is determined. For that reason again a group of 
lleallhy controls would have to be taken into {he study, again resulting in the risk 
of information bias, 
With mgard to [he ia~rportanlce of coping in ~nnintaining one's network following 
health devialion, we recom~nend developing intervention programs concerning the 
suggestions in  section 7.5, with special attention to the evaluation of the effect of 
lhese interventions. 
In Lhis respect we welcome the policy of the Diltch Governnlent which pays 
special ette~~lioli to the position of chronic patients in Dutch society, recorded in a 
memorandutn on clarcanic ptalienit policy (1990-1991). In the light of this 
Gavernr~ienr policy, we also once again stress the importance of a cohort study in 
which the IieaUth statt~s ancl personal networks of initially healthy persons are 
recorded over a longer perid of rime, using tnore specific questionnaires with 
regard to personal network and life events other Ehm the onset of health deviation. 



8 Samenvatting, conclusie en discussie 

Dit hoofdstuk begint met een sainenvatljng van het doel van het onderzoek, de 
onderzoeksopzet en de nesulltaten in paragraaf 8.1. In de paragrafen 8 ,2  en 8.3 
worden de resultaten besproken in relatie tot de theoretische uitgangspunten zaals 
die in hoofdstuk 2 beschreven zijn. De paragrafen 8.4, 8.5 eir 8.4 ten slofte 
bevatten respectievelijk enkele naethodolagische opilzetkingen, praktische 
aanbevelingen en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

8.1 Samenvatting 

Het ontwikkelen van een chronische, invaliderende afwijking van gezoi~dheid 
veroorzaakt veel veranderingen in het individu en beïnvloedt zijn relatie lot zijn 
omgeving. Het doel van dit onderzoek was het vastleggen van de verainderirtgen in  
de persoonlijke netwerken van patienten rnet een chronische lichamelijke afwijking 
van gezondheid, door middel van het vergelijken van gezonde respondenten en 
twee groepen patiënten (hoofdstuk 1). 
Het theoretisch raamwerk van heit onderzoek werd beschreven in  h~~ofdsruk 2. 
Theoretische uitgangspunten rnet belrekking tot ruil, interactie en rol zijn locgepasi 
op veranderingen i n het netwerk a19 gevolg van afwijki ngenu van gezand~heid. We 
nedeneerden dat een enigszins ernstige afwijking van gezondheid zal leiden tot 
tijdelijk of blijvend Ikhainelijk, psychologisch enlof sociaal functieverlies. 
Yersclieidene rollen, taken en verantwoordelijkheden kunlien niet langer doos de 
patiënt worden vervuld en moelen worden overgenomen door anderen. Dit heeft 
een verstoring tot gevolg van de bestaande afhrankeljijkheidabalans en naarmate de 
afwijking van gezondheid ernstiger is, wordt de kaais groter dat de rolrelaties 
worden beinvloed . 
Volgens de ruiltheorie zal deze onevenwichtigbeid in de afiankelijkheidsbalans 
sommige relaties doen verzwakken en op Pangere termijn zullen verscheidene 
wegvdlen. De relaties waarbij positieve betrokkenheid sterk is, hebben de inieeste 
kans te blijven lliesiaian. Adarris (1967) menkt op dat deze positieve betrokkenheid 
vaak het sterkst is in relaties met leden van de eigen familie. Naast veranderende 
en wegvaIllende relaties zullen er ook nieuwe ontstaan zodra de patient 
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ahankli jker  wordt van anderen. In het geval wan tien blijvende afwijking van 
gezondheid zullen profe~sionele werkers in de gezondheidszorg, onder anderen 
artsen en veqle-kundigen, sommige rollen, taken en/of verantwoordelijkheden 
van de patilnt overnemen en deel gaan uitmaken van het netwerk wan de patient. 
Met het oog op de gebr~wikbe theorieën werden netwerkgrootte, samenstelling. 
emotionele en instrumentele steun en wederkerigheid in het onderzoek opgenomen. 
6ezondheidstoestaneJ is gedefinieerd in termen vani stoornis, beperking en 
handicap. 
In hoofdstuk 2 werd ook aandacht besteed aan de variabejen die mogelijk de 
rellatie tussen gezondheidstoestand en persoonlijk netwerk beinvlwden. Coping, 
sociale positie en levensgebeurtenissen anders dan het ontstaan van een afwijking 
van gezondheid zijn opgenomen in het anderzwbsmodel. Ook werd er een 
overzicht gegeven van wat er op dit. moment bekend Es over de relatie tussen 
afwijking van gezonclhcid en persoonlijk netwerk met betrekking tol veranderingen 
in het netwerk als gevolg van een afwijking van gezondheid, Het hoofdstuk werd 
afgesloten met een aantal hypothesen dat in paragraaf 8.2 wordt besproken 
tesamen met de resultaleau van her onderzoek. 
In hoofdstuk 3 werden de onderzoeksopzet en het meetinstrument beschreven. De 
netwerken van patiSnten ineh de ziekte van Crohn en patiënten met Spondylitis 
Ankylopoerica (AS) werden ter bestudering geselecteerd, De patiënten werden door 
hun specialist benaderd met het verzoek deel te nemen aan liet ondermek. De 
netwerken van de patiënten werden vergeleken naet die van gezonden. De patiënten 
en gezonden werden respectievelijk drie en twee keer geïnterviewd met tussen 
twee metingen een tijdvak van een half jaar. In totaal namen 36 Crohnpatierrten, 
39 AS-patienten en 44 gezonden deel aan alle metingen. 
Hoofdstuk 4 bevat de beschrijving wan dc respondenltengrmpen met betrekking tot 
de besxtucleerde variabelen evenals het enige eerste analyses inhoudt. Her blijkt dat 
de netwerken van AS-patiënten Meiner zijn dan die van zowel gezonden als 
Cre~hiipatiënteii. Met betrekking tot de samenstelling wam Piet netwerk bleek dat 
bijna alle gezondeti relaties inet niet-familieleden uit de categorie van vrienden, 
kennissen, buren en collega's - in hei vewolig wan dit hoofdslimk kortweg met 
infoainelc netwerkleden aangeduid - noemen, tenvi~l slechts ongeveer tweederde 
van de patitnitci~ dit soort netwerkleden noemt. Formele netwerkleden werden 
slechts genoeiild door patiënten, hoewel het aantal patidnten dat formele 
netwerk led ei^ nolmi~t, Hein is. Be resultaten tonen ook dat gezonde respondenten 
en patienteil ovewegend verschillen wat berrefi de instrumentele ruil in hun 
relaties. 
In hoofdstiik 5 wordeii de data geanalyseerd n~e t  betrekking tot de hypothesen 
zoals geforrniileerd in hoofdstuk 2. Het bleek dat de netwerkgrootte van patiënten 
kleiner is dan dic vali gezonden. De diagnose blijkt daarbij belangrijk: de 
netwerken wan AS-patienten sijn kleiner dan die van Crohnpatiëizten. Het 
percentage informele rietwerkiedeau is kleiner bij patienten dan bij gezonden; e r  is 
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hierbij geen verschil tussen AS- en Crolhnpatiëniten. Duur vaai die afwijking van 
gezondheid bleek negatief samen te hangen met netwerkgrootte. Verder toonde 
hoofdstuk 5 dat heit vooral de instrumentele mil in het famÙJiieteer is die war& 
beinvloed door gezondheidstoestand. Dit koii~t het duidelijkst tot ~iitdru&np in de 
score met betrekking tot instrumentele wederkerîglieid die sarnenliangt met alle 
vijf de operationalisaties van gezondheidstoestand . 
In hoofdstuk 6 wasdt aandacht besteed aan het effect vali coping, sociale positie en 
levensgebeurtenissen op de relatie bussen gesor~dheidstoestd en persoonlijk 
netwerk. Blijkbaar is de geneigdheid oni sociale steun b zoeken belangrijk voor 
het in stand houden van het netwerk wanneer de afwijking van gezondheid 
chronisch is. Voorts blijkt de belangrijke rol van gezinssamenste.ellPing met 
betrekking tot het percentage informele netwerkieden: in de groep zoi~der 
thwiswonende kinderen hebben Crohnpatiënten een hoger percentage inforii~ele 
netwerkleden dan AS-patiënten, en een hogere ninite van ervareli Qysfunctioiuenen is 
gerelateerd aan een lager percentage informele netwerkleden. In de groep ailet 
thuiswonende kinderen vinden wij het tegendeel. 

In paragraaf 8.2 worden de resullaten besproken i n  het licht van de in haofdstuk 2 
geformuleerde hypothesen. 

8.2 Evaluatie van het oirderzoek 

In deze paragraaf beschrijven we de onderzcreksresultaren met betrekking tot de in  
paragraaf 2.6 geformuleerde hypothesen. Ook wordk aandacht besteed aan de 
dat ieve sterkte van ge~andSseidsteesCand vergeleken bij  de andere variabelen in 
het onderzaek met betrekking tot de rietwerkmaken. Ten slotte bespreken we: de 
betekenis van de resultaten met betrekking tot het onderzoeksii~odel zaals 
gepresenteerd in Figuur 2.1. 

8.2.1. Vergelijking netwerken van gezonden en patienten 

De eerste hypothese betreft de vergelijking van netwerken van gezonden en 
patiënten: de netwerken van patiënten zijn kleiner dan die van grzonden, bevailrieiu 
relatief rninder informele en ineer formele netwerkleden en zijn minder 
evenwichtig, omdat patiënten minder steun geven en meer krijgen. 

Grootte 
De resultaten toonden dat deze hypothese wordt bevestigd met betrekking tol 
grootte en samenstelling, hoewel grootte. inteaaictie vertoonde arnet sociale steun 
zoeken. De hypothese wordt alleen, bevestigd voor die respondenten die laag 
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scoren op sociale steun zoeken. PaEi8nten die hoog scoren op sociale steun zoeken, 
noemen ~ l h  meer netwerklden dan gezonde patiënten die hoog scoren op sociale 
steun zoeken. Het lijkt dat patiënten die in staat zijn om, bijvoorbeeld, medegevoel 
en troost te zwken eTi hun gevoelens te tonen, in staat zijn hun persoonlijke 
netwerk b handhaven en zelfs uit te breiden. Di1 is in overe~enstemming met de 
bevindingen van Dunkel-Schetter, Folkivan en Lazarus (1987) dat mensen die 
c a p n  doar middel van sociale steun zoeken meer bronnen van steun noemen. 
Dloor het z a k e n  van sociale steun gecft het individu signalen aan zijn 
netwerMderi met betrekking tot zijn behoefden en wensen omtrent steun, en de 
onderzoeksrasuPitaten duiden erop dat het netwerk van het individu deze signalen 
beantwoordt. 

SamensQlling 
Zowel gezondheidstoestand alsook sociale steun zoeken blijken een bellangnijke 
invloed te hebben op de saimenetelllng van het netwerk, maar er is geen sprake van 
interacue: gezonden noemen een hoger percentage informele netwerkleden in 
vergelijking met pakihtcn, onafhankelyk van de score op sociale steun zo-eken. 
Formele netwerkleden bleken, zoals verwacht, alleen genoemd te worden door 
patienten. Er is echter slechts een klein aantal pahenten dat een formeel netwerklid 
noeinil. Dit is in overeenstemming mier Tilden's (1985) idee dat er eerder aan het 
wederzijds geven-en-nemen in niet-contractuele interacties wordt gedacht als 
mensen denken aan sociale steun dan aan de ~ontractiaele interactie met 
professionele werkers in de gezondheidszorg. 

Steun en wederkerigheid 
We vonden geen verschil tussen gezonden en patiënten wat betreft tiet emotionele 
aspect van de relatie, behalve voor einotionele steun die aan informele netwesk- 
leden wordt gegeveir. Deze lalijkt lager bij patiënten dan bij gezonden. Dit verband 
w o d l  alleen gcvicanden op t l .  Waarschìjinlijk ten gevolge van de toename in 
netwerkgrootte van t 1  tot t3 is dit verband niet langen aanwezig ap t3 
(ve~-~inde~ngsscore grootte - veranderingsscore steun r = .  38, p < .iOl). 
Met betrekking tot instruinentele steun vonden we geen verschil in de hoeveelheid 
ontvangen steian van fatmilieleden alsook van informele netwerkleden tussen 
gezonden en patiienten. Ze verscliillen aileen met betreldring tob instrumentele steun 
geven aan leden van het familie- en informele netwerk op t3: gezonden geven 
meer dan patiikten. Dit resiilteert ook in hogere scores voor gezonden wat betreft 
wederkerigheid in het familie- alsook in het informele netwerk vergeleken iniet 
patiënten op t3.  Dit verschil bussen de resultaten op t l  en t3 kan niet verklaard 
worden daor de toename in netwerkgrootte van r1 tot t3. Daarom veronderstellen 
we een metl~cadologische aorzaak, die wij bespreken in paragraaf 8.4. 

De resultaten duiden erop dat in het geval van chronische somatische afwijking 
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wan gezondheid het vooral de instmmenfcle mil is die wordt beïnvloed, zaals reeds 
opgemerkt in hoofdstuk 2. 

8.2.2 Vergelijking metwerken van AS- en Crohnpaliëliiten 

De tweede hypothese betreft de vraag welke rol de aard van de zieke speelt bij 
veranderingen in het netwerk. Hiertoe betrokken we twee verschillende groepen 
patienken bij het onderzoek: een groep niet Spondylitis Ankylopoeticoi (AS) en een 
groep met de ziekte van Crohn. AS-patiëiaten hebben vaak of voortdurend last van 
pijn in de rug en van bewegingsbeperki~igen. De meeste Crohnpatignten hebkten 
daarentegen jarenlang weinig of geen last van hun ziekte. De grootste hinder 
beslaat eruit dat ze dagelijks medicamenten moeten slikken en dat ze ervan 
doordrongen zijn dat hun ziekte ieder ogenblik kan verergeren. Dit bracht ons tot 
de hypothese dat de netwerken van Crahnpatiënten groter zijn dan die van AS- 
patilenten, relatief meer informele netwerkleden en minder formele netwerkleden 
bevatten, alsook een kleinere hoeveelheid oirlvangen stelin en een grotere 
hoeveelheid gegeven steun, die leiden lot. een hogere wederkerigheidsscme. 

Grootte 
Op t1 zijn de netwerken van Crahnpatiënten inderdaad groter dan die van AX- 
pati8nten. De toename in netwerkgrootte van t l  tot D echter Beidde tot het 
verdwijnen van dit effect (zie paragraaf 8.4). 

Samenstelling 
Ook in verband met samenstelling vonden we alleen een verband op t l .  Het blijkt 
dat de hypothese bevestigd wordt voor AS- en Crolrnpati8ilteni die geen 
thuiswonende kinderen hebben. In de groep met thuiswonende kiliudereia vonden wc 
het tegendeel. Correctie voor wat betreft geslacht gaf hetzelfde resullaar;. le zien. 
De verklaring zou kunnen z i ~ n  dat: de mobiliteit van AS-patihlen gignificant lager 
is dan die van Crohnpatihten en dat AS-patiiënten daarom meer aan huis geboarden 
zijn dan Crohnpatienten. Het hebben van thuiswonende kînderen spdl dan een 
belangrijke rol, omdat deze kinderen fungeren als een middel waardoor de palient 
in contact kan kainen met anderen, zoals de ouders van de vrienden van zijn kind. 
C2p t3 is dit verband niet meer aanwezig. Waar~chi~jnlijk is dit het gevolg van de 
toename van de grootte van het netwerk van AS-patidnten, die positief samenhangt 
met het percentage informele netwerkleden (r = .43, p < .W1 ). 

Steun 
We vonden slechts een interactie-effect tussen gezondheidstoesta~~d en actiegericht 
copen met betrekking tot instmnnentele steun geven aan familie: in de groep die 
laag scoort op actiegerichte coping geven AS-pathlen meer instrumentele steun 
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aan familie dan CcohnpntiEnten, terwijl in  de groep die hoog scoort op alctiege- 
riehte coping het kgendeel, in overeenstertiming wiet, de hypothese, wordt 
gevanden. We hebben hier geen verklaring voer. 

Welderkerigheid 
Zaals wij venvachttem, vonden wij, dat de score vaor ernoa-iolnele wederkerigheid 
in het familienetwerk op t3 hoger is voor Crohnpatiënten dan voor AS-patienten. 

Voor de andere variabelen met betrekking toa steun en wederkerigheid vmden we 
geen verbanden. We concluderen daarom dat AS- en Crohnpatiënten verschillen 
aangaande grootte en samenstelling van het netwerk, maar nauwelijks met 
betrekking tot steun eau wederkerigheid. Dik houdt. in dat de netwerkgrootte van 
AS-patihiten meer wordt beïnvloed dan die van Crohnpatiënten, en dat het 
percentage informele nietwerldeden verschilt tussen beide groepen, afhankelijk van 
de aanwezigheid van thiaiswonendc kinderen. Die netwerkleden die overblijven zijn 
echter min of meer vergelijkbaar voor AS- en Crohnpatiënten wat betreft steun en 
wedlerkerigheid. 

8.2.3 Duur van de afwijking vair gezondheid en het: persoonlijk netwerk 

Naast een effect van de aard van de ziekte verwachtten we ook een zekere: invloed 
van duur van de afwijking van gezondheid, in die zin dat een langere duur 
gerelateerd is aan een Meiner netwerk, een lager percentage informele 
netwerkleden, een grotere hoeveelheid ontvangen steun, een lagere hoeveelheid 
gegeven stelin en een lagere wederkerigheidsscore. 

GroaElie 
Duur van de afwijking van gezondheid bleek inderdaad negatief sanien te hangen 
[net netwerkgrootte, Itioewel alleen 013 tJ. Dit wijst Grop dat na t1 veranderingen in 
het netwerk optreden die leiden tot de relatie die we op t3 vinden. Omdat het 
isiie~ndeel vaii dc patiënten de afwijking van gezondheid reeds een langere tijd 
ondervindt, is het echter niet aannemelijk dat deze veranderingen tijdens de 
onderzoakspende van &dia jaar zullen hebben plaatsgevonden. Het PS daarom dat 
onze gedachten uitgaan naar een rnethiodologische verklaring (paragraaf 8.4). 

Samenstellirig 
Er bleek in relatie tot nelwerksamenstelling geen verband te bestaan. De verklaring 
Erieruloor kan zijn dat bijna alle palienten in ons onderzoek de afwijking van 
gezondheid reeds langere tijd vertonen eri dat de contacten die gevoelig waren 
voor wegvalleii, reeds verdwenen zijn. 





Grw tte 
De resultaten konen geen verband omtrent de grnorte van het netwerk. De 
vcrHanng mu weer de duur van de afwijking van gezondheid kunnen zijn. De 
langere duur resulteerde waarsch~nlijk in het verliezen van die contacten die 
gevoelig waren voor verandering, Dit geldt voor bijna alle respondenten en het 
gevolg daarwan is dat wij geen uitwerking mleer vinden van ervahen niveau van 
d ysfuncti~neren~ 

Samenstelfin$ 
We vinden een interactie-effect voor erwaren niveau van dyshnctioneren en 
geziiissamenstellling wat betreft het percentage informele netwerkleden. Het blijkt 
dat voor respondenten zander thuiswonende kinderen geldt dat een hoger niveau 
van ervaren dysfunctioneren samenhangt mei! een lager percentage informele 
netwerkleden, terwijl voor patiënien met thuiswonende kinderen het omgekeerde 
wordt gevonden, We verklaren deze bevinding me1 behulp van de importantie van 
hek gezin. Vaor respondenten zonder thuiswonende kinderen zijn relaties met 
înform& lieetwerkleden relatief belangrijk, maar deze relaties zijn waarschijnlijk 
voor een groot deel gebaseerd op gezamenlijke manieren van vrijetijdsbestedisig. 
Als de respondent lichamelijk gehandicapt raakt, zal hij  een gedeelte van deze aac- 
tiviteiten nnet mees kunnen uitvoeren. De personen met wie hij deze activiteiten 
verrichtte, zullen ~itkijken naar andere mensen met wie zij deze kunnen daen met 
het gevolg dat de rellatie met de patiënt verwatert. Met nog thuiswonende kinderen 
is het gezin belangrijk voor de respondent. Functionele invaliditeit kan echter niet 
door het gezin alleen worden opgevangen (zie Litwrak en Szellenyi, 1969) en niet 
tot het gezin behorende personen zal worden gevraagd am hulp te bieden. Hei: 
gevolg hiervan is dat deze personen, bijvoorbeeld vrienden en, kennissen, 
belangrijker warden in  her, netwerk van de patiënt. Zoals we al eerder opmerkten, 
vergroot het liebben van tlmuiswonende kinderen ook de kans rnet andere mensen in 
coritact te kamen, zoals tnet ouders van vrienden van de kinderen. 

Steun eti wederkerigheid 
ZcrnJis we reeds eerder bij de andere variabelen van gezandheidstwstasrd zagen, 
wordt einotionele stetiil op niet belangrijke wijze beïnvloed door lichamelijke 
afwijking van gezondheid. We vinden zelfs een toename in de enuotionele 
wederkerigheidsscore als het ervaren niveau van dysfunctioneren hoger is. Dit 
wijst er misschien op dat de afwijking van gezondheid de pasient belangrijk ma& 
als een einationelti steitnverlener. 
Met belrekking tat instrumei~tele steun vinden we geen coerelatje tussen gegeven 
steun en ervaren niveau van dysfunctioneren, terwijl de hoeveelheid ontvangen 
steun hoger is waiuneer het ervaren niveau van dyshnctioneren Iioger is. Dil geldt 
zowel voor het familie- alsook voor liet infortiiele netwerk, hetgeen erop duidt dat 
de respondeiilt in staat is zijn rol van stezinveslener te handhaven, maar 
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afiankeliljlker wordt van anderen ten aanzien van láet oriwailgen vaml i~~str~naaentele 
steun. Dit leidt alleen in het familienetwerk tot Ingere wederke~gheidssoores. In 
het informele netwerk blift de instsiarnenbeie wederkerigheid nziii o f  Ineer gehand- 
haafd. Dit wij~st erop dat familieleden bellaingri~ker zijn voor wtzt betreft 
steunverlening, áf doordat ze meer bereidheid tonen ori-a steur1 re geven znuzder een 
te vergelijken hoeveelheid terug te ontvangen, df doordat de patient een grotere 
'bereidheid toont om meer stem te accepteren vain fnnlillieleden (zie Ihaofdststiiik 2). 

8.2.5 Beloop van hel functionieren en veranderingen ia het iretwerk 

De laatste hypothese, en waacschilj~nlijk de interessai~lste. oindat zij een 
longitudinaal karakter heeft, betreit: de relatie tussen het beloop van het 
functioneren en de veranderingen in het netwerk. We veronderstelden dat wailneer 
het hinctioneel niveau daalt, de netwerkgcootle evenals Paet perceialage inffor~nele 
netwerkleden eii de hoeveelheid steun die aan netweikneden is gegeven, zullen 
afnemen, terwijl de hoeveelheid ontvangen steun toeneemt, gepaard gaand met het 
afnemen van de wederkerigheidsscores. 

Grootte en samenstelling 
Wat betreft grootte en percentage informele netwerkleden wonden we geen 
verbanden met beloop van het functioneren. We wijlzen er  nogmaals op dat de 
afwijking van gezondheid voor bijlna alle patienten reeds van langere duur is en dal 
daardoor geen grote veranderingen in gootte en sanicnsteJPing meer zullei~ 
plaatsvinden. 

Steun en wederkerigheid 
Zoals we ook al konden afleiden uit de resultaten met betrekking Is1 de andere 
hypothesen veranderen oak emotionele steun en wederkeriplieid i~ier geduretide een 
onderzwksperiode van een jaar, terwijl i n  het familienetwerk de hoeveelltneid 
ontvangen inistmmenteie steun toeneemt cn de hoeveelheid verleende inslniiinerulele 
steun afneemt, hetgeen resulteert in een lagere score voor instaurnentele 
wederkerigheid, zoals te verwachten viel. 
In het informele netwerk vonden we geen effect voor instreimentele steun en 
wederkerigheid. We vanden slechts een interactie met afwachkenS~eruniJden met 
be@e;hckiing tot ontvangen instrumentele steun. In de groep die hoog scoort op 
;;~ihaichtenl'vermijden, wordt de hypothese bevestigd dat palienten mees afeiun zullen 
ontvangen als hun niveau van dysflinctioaueren toeneemt. In de groep die laag 
scoort op ahachtenivermijden, geldt het amgekeerde. De vcrklartmg zoli kunnen 
zijn dat patienten die hoog scoren op afwachten/wermijden, die zich neerleggen bij 
de situatie, hun dysfunctioneren dwidelij~ker aan hun netwerkleden Laten zien, hun 
netwerkleden een aanwijzing geven dat ze skun nodig hebben. Indien een patiënt 



laag scoort op afwachtenlveriarijdien, is het minder duidelijk voor zijn netwerkleden 
dat hi j  dysfunclioneesl en daarom steun n d i g  heeft. 
Deze data geven nogrnmBs een indicatie van het belang van farnilielden bij het 
geven wan steun aan patiienln. 

8.2.6 De relatieve skrkb van het verband tussen gezolndheidstoeshnal en 
perso~arnlijk netwerk 

We stelden de relatieve sterkte van her verband tussen gezondheidstoestand en 
persmniijk netwerk vast door het te vergelijken met de kracht van het verband 
tussen de beïnvloedende variabelen en het persoonlijk netwerk. Met bleek dat 
gexonidlheidstoestad een relatief belangrijke variabele is md betrekking tot grootte. 
samensbiling en een aanlnl steun- en wederkeriglteidsmten. 
Aangaande netwerkgrootte bleek naast gezondheidstoestand sociale steun zoeken de 
enige gerelateerde beïnvloedende variabele en de sterkte van dit verband is 
vergelijkbaar met die van de ssiateil van de gezondheidstoestand. 
In relatie tot het percentage informele netwerkleden bleek het wel af niet hebben 
van een afwijking van gezondheid de enige gezondheidstoestand-vanabelle te zijn 
die belangrijk was. Daarnaast blcken ook geslacht, gezinssatmlenstellimag, 
actiegerichte coping en sociale steun zoeken gerelateerd ic zijn aan het percentage 
leden uil laet informele netwerk. De relatie tussen het wel of niet hebben van een 
afwijking van gezondheid en het percentage informele netwerkleden is echter veel 
sterker dan die tussen 6th van de beïnvloedende variabelen en her percentage 
informele tietwerkleden. 
Wat betreft eii~otionielle sterin bleek er uitsluitend een relatie te bestaan tussen het 
wel of nieL hebben vaia ceii afwijking van gezondheid en de steun die aan leden uit 
het infoosi~ele netwerk wordt gegevcn. Gelet op de relatie tussen deze netwerk- 
variabele en de beïnvloedende variabelen, toonl de analyse dat sociale steun 
zoeken een sterkare relatie ReeR rnet steun die gegeven wordt aan leden uit het 
informele netwerk rlarr lier weli of niet hebibeir van een afwijking van gezondheid, 
en geein~samerrsteUling een even sterke samenhang. 
Aangaande ii~slrurnevitcle steun vonden we een samenhang van duur van de 
afwijking wan gezoiidlncid, ervaren iilveaiil van dysfi~nctioneren en beloop van 
functioneren alsook eeil saiiteuihang vati sociale stewii zoeken inet de rnate wan 
steun die vrienden geven. Enltiren niveau van dysfunctioneaen blijkt de sterkste 
sarrianhang la hebben, tcrwijl de andere variabelen, allemaal even sterk 
sameniraiugei~. Ir.is&iimentele steun ontvangen van leden iiil het Informele netwerk 
was slechts gerelateerd aan ervaren niveau van dysfiiiinctioneren. Met betrekking tot 
inskrumente8e steile11 geven aan farnilil: alsook aan leden uit het informele netwerk 
bleek liet al dan niet hebbeii van een afwijkii~g van gezondheid de belangrijkste 
variabele. Actiegerichte coping en geslacht tonen eveneens een sterke samenhang, 
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maar minder sterk dan de gezondheidarmstand-vwiabele. Ditzel We geldt voor 
belaop van het functioneren met betrekking tot inslsurnienilelc steun gevela aan 
familie. Verder bleek socide steun zoeken sarizen te hangen tnet irastrwmcntete 
steun geven aan familie en zowel leeftijd als afcurachteniJvermijden met inforii~ele 
steun geven, maar de sterkte van deze relaties is minder dan zowel het wel of niet 
hebben van een afwijking van gezondheid alsook het beloop van hei functioneren. 
Wat bekref emotionele wederkerigheid vonden we alleen relaties inet 
gezondheidstoestand-variabelen. De blennvlcacidende variabelen bleken niet 
gerelateerd. 
Met betrekking tot instrumentele wederkerigheid in her familieneltweirk bleken alle 
gezondheidstoestand-variabelen gerelateerd, alsmede het geslacht. De sterkste 
relatie betreft duur van de afwijking van gezondheid. Alle andere relaties zijn even 
sterk. Instrumentele wederkerigheid in Izeh infortt~ele netwerk Is gerelateerd aan het 
wel af niet hebben van een afwijking van gezondheid en aan geslacht. De laatste 
relatie is het sterkst. 
Na vergelijking van de sterhe van de relatie tussenr de bleinvloedende variabelen en 
gezondheidstoestand-variabelen met: betrekking tot persoonlijke netwerk-aiiaten 
kunnen we samenvattend concluderen dat gezondheidstmsiiand de belangrijkste 
variabele blijkt te zijn, niet uitzondering voor wat betreft eunationele steun gegeven 
aan informele netwerkieden en instnumentele wederkerigheid in  her infarrnele 
netwerk. Hierbij blijken respectievelijk sociale steun zoeken en geslacht de 
belangrij kste vwiabelen. 

8.2.7 Conclusie 

In deze paragraaf keren we terug naar het anderzoeksmcrdel zoails dit  gepresenteerd 
is in figuur 2.1. We bespaeken de relevantie van de watiabelen in het osuderxoek 
ten aanzien van netwerkveranderi~~gen ten gewolge van een afwijkialig van gezond- 
heid. 

&zandgieldstonesbrnd 
Zoals we In de voorgaande paragraaf reeds opmerkten, bliyken alle 
gezorrdlheidstoestand-variabelen belangrijk met betrekking bot &&n of meer vani de 
netwerkvariabelen. De belangrijkste maat bleek te zijn het wel of niet hebben vat1 
een, afwijking van gezondheid. Deze variabele is gerelateerd aan grootte, 
samenstelling, steun alsmede aan wederkerigheid. Verder bleek dat beloop van 
functioneren alleen gerelateed is aan functie van het netwerk. 

Coping 
Coping werd in het anderzwk opgenomen omdal uit andere onderzoeken 
aanwijzingen kwamen dat copinig de hoeveelheid (netwerkleden die) steun (geven) 



beïnvloedt die een Individu krijgt bij bet doorinaken wan spanningen. Wij 
o~zdersclicidden drie dimensies wan coping in ons onderzoek: seciaie steun zoeken, 
acrjegerichte coping en afwachten$vermijden. Sociale steun zoeken blijkt erg 
belangrijk voor wat betreft netwcr-rkgroatk. In interactie me1 het wel of niet hebben 
van een afwi~kjng van gezondheid beinvl<oedt dit het aantal netwerkleden dat 
genoemd wordt door de respondent. De resultaten duiden erop dat sociale steun 
zoeken belangrijk is bij het handhaven van het netwerk na het optreden van een 
afwijking van gezondheid. 
Aetilegerichte caping cn afwachteriilvernliijdsn hebben beide een interactie-effect ten 
aanzien van steun. Actiegerichte coping vertoont interactie met diagnose met 
betrekking tot de hoeveelhemd inslnlinentele steun die gegeven wordt aan familie: 
in de groep die jaag scoort op acliegerichte caping geven AS-patieliten een hogere 
hoeveelheid instr~irnenkele steun aan familie dan Crohnipatiënteaa, terwijl in de 
groep die hoog scoort op actiegerichte coping het tegendecl wordt gevonden. 
AfwachitenSvermijden vertoont interactie m-iet belloop van ket functioneren met 
betrekking tot de hoeveelheid instrinmentele steun ontvangen van informele 
nelwerkleden: in de greep die hoog scoort cap ahachtenlvermijden ontvangen 
patiënten incer steun wanneer hun niveau van dyshnctioneren toeneemt, terwijl in 
de groep die laag scoort het tegengesrelde geldt. 

Sociale pasitie 
Op basis van literatiiurstudie iiaiiien we geslaclit, sociale klasse, leeftijd, 
burgerlijke staat en gezinssamenstelling op i r ~  het onderzoek. 
Betreffende geslacht vonoleiu we een interactie met duur van de afwijking van 
gezandl-reid ten aanzien van instr~ltnentele wederkerigheid in het familienetwerk. 
Mannelijke respondenten n-rei een minder lange duur van de afwijking van 
gezondhc~d bleken Iiogerl: wcderkeriglieldsscoaes te hebben dan iirrannelijke 
respondenten inei eeii langere duur. In de groep vïoirwelijke respondenten voriden 
we geen verschil tiissen respondenreai met een korte of ecii lange duur van de 
wfwijkiizg vaal gesoizdheid. 
Sociale klasse werd in hel onderzwk opgenomen omdat een aantal onderzoeken 
duidde op ccn veibalud ui as er^ sociale klasse eir de h~vee lhe id  ontvangen 
einotionele alsook inslr~iinentele steun. Wij vonden echter geeili verband tuisselli 
sociale klasse eri de tierwerkvariabelen In ons onderzoek. 
Met betrekking tot leeftijd vondeai we verbanden mer ernolionele steun onlvanigen 
van f81niPie en instrun~reiutele steun geven aan leden van het inforanele netwerk. Dil 
was eclrter niet van invloed op de relatic tussen gezondheidsioestand en deze 
netwerkvariabelea. 
We hebben gecri gegcveiis wikt benrefl hei effect vwni burgerlijke slaat op de reiatie 
tbissen gezondheidstoestand en persoonlijk netwerk. Meer dan 75% van de 
nespenderiten in iedere groep was 6f getrouwd 6f samenwonend en daarona lieten 
wij  burgerlijke staat buiten de analyses. 
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De laatste variabele die tot sociale positie belqoort, gezlnssarnenstelli~~g, bleek 
belangrijk in verband met her percentage infoainele netwerkleden. In de groep 
zonder thuiswonmde kinderen bleken AS-patiSnten een Eager percentage iiiferiiiele 
netwerkieden te hebben dan Crohnpat~ënteiz. Verder 'blijkt in deze groep een hoger 
niveau van, dysfiinctioneren samen te hangen met een Iiager percentage ilirhsriiele 
metwerkleden. In de groep met thiiiswonende Enderen vinden we het 
tegenovergestelde. 

levensgebeurtenissen anders dan het kg in  van eer1 af~ijking vali. gezondheid 
Er zijn verscheidene Devensgebeu~enissen anders dan ah i jk i i~g  van gezundlreid die 
magdijk leiden tot veranderingen in het nctwerk. Daarani narmen we 
levensgebeurtenissen in  het onderzoek op. Er bleek geen r~lat ie  te bestaan russen 
het beleven van levensgebeurtenissen en netwerkkeninerken. 

sociale positie 

gezondheidstoestand persaanlij k netwerk 

- samenstelling 
----------------- 

--------------q 

functioneren 

coping 
- actiegerichte coping 
- sociale steun zoeken 
- afwachten/vermijden 
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In figuur 8.1 vatten we de resultaten wan het onderzoek samen in de vorm wan een 
herzien ondermekxmiodel. Wet model geeft de algemene conclussies weer en 
daarom mlaken we geen onderscheid tussen de ver~chiElende operationdisaties van 
g~zandheidstoesland en prsoonlijk ~~etwerk.  De pijlen in het model zijn nier 
causaal bedmld maair geven een soort van functionele loop weer, omdat het 
duiddijk is; (hooI;dsluk 1) dat netwerkkenmerken ook gezolndheidstwstand 
beinvlodien. 
De meeste resultaten worden evenwel slechts op dén van de meetmomenten 
gevonden. Met het oog hierop verwijzen we naar paragraaf 8.4, maar eerst willen 
we aandacht schenken aan de br~iikbaarheid van de theorieën die we hebben 
toegepast op de relatie tussen gezondheidstoestarid en persoonlijk netwerk. 

8.3 Theoretische ove3t73clegingen 

In deze paragraaf bespreken we de bruikbaarheid van ruil-, interactie- en roltheorie 
ten ;aanzien van gezoi~dheidstoestand en persoonlijk netwerk. 
Vanuit de optiek van ruiltheorie verwachtten we een vermindering in 
w~derkerigheid tzissen patiënten en hun netwerkledeu: de paticizt. geef1 ininder, 
tenvijl hij meer ontvangt. Tn het geval van chronische lichamelijke ziekte werd 
opgemerkt dat dit gebrek aan wederkerigheid vooral zal gelden voor instrumentele 
ruil. De verwachting is dar de netwerkgrootte zal verminderen door het gebrek aan 
wederkerigheid. De res~illaten van ons onderzoek laten zien dat het inderdaad de 
instriirnentele ruil is die negatief wordt beïnvloed door afwijking van gezondheid. 
Wat betreft grootte echter bleek, dat de invloed van gezondheidstoestand op 
netwenkgrookde wordt beïnvloed door Irer vermogen van de patiënt sociale steun re 
zoeken: netwerkgrootte ir; allee11 kleiner bij dic patienten die laag scoren op het 
punt van sociale siezrn zoekeii. Verder verwachtten we dat een langere duur van de 
ahi.jking van gexondlreid sanueirhangt met een kleiner netwerk, orndat de 
an-iiii~kelUkheidsbnl~ns gedurelide een langere periode verstoord is en de 
verw~chting dal de gegevcn sleiin ooit zal worden terugbetaald, verdwijnt. We 
vancleir slechts een rclatie tussen duur van de afwijking van gezondheid en 
nerwerkgrooale op k3. Oimdat her merendecl van de palignten de afwijking van 
gezondheid reeds Iangese tijd orrderviizdt, is; het echter niet aannemelijk dat 
arelwerkgrootte ahieeri~l na t l ,  zoals de resultaten indiceren. Daaroni denken we 
aan een i~aetlrodologiscPie ucrklariilg, hetgeen betekent dat onze verwachtingen mei 
betrekking 102 de relatie tussen dutar van de afwijking van gezondheid en 
rietwerkgroolte niet voldoende getest zijn. We verwachtten ook dat een hoger 
niveaiii viin dysf~iaectionererá eir een negaliever bclioop van functioneren 
samenhangen inei een kleiner netwerk, omdat de afiankelijkheidsbalans 
waarschijnlijk ernstiger verstoord is. We vinden geen bewijs voor deze 
Iiypothesen. De langere diiiir van de afwijking van gezondheid heeft er 
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waarschijnlijk toe geleid dat de contacten die gevoelig zijn voor verandefiiig. 81 

verdwenen zijn. Onudat dit geldt voor het merendeel van de patienten vinden we 
niet langer een effect wan ervaren niveau van dyshnctioneren en beloop van 
functioneren. Wat betreft de inhoud van de relaties tonen ook de data iuiiel 
betrekking tot duur van de afwijking van gezondheid, ervaren nlveaii wan 
dysflinctioneren en helloop van functioneren aan, dat in het geval wan een 
lichamelijke afwijking van gezondheid de instrumentele niil wordt bdnvloecf, 
tewijl de emotionele ruil niet belangrijk verandert. 
Aan de hand van interactietheorie inaakten we een onderscheid tilssen leden uit het 
familie- en informele netwerk ten aanzien van de invloed van afwijking van 
gezondheid op het persoonlijk netwerk. Er werd gesteld dat familierelaties niinder 
gevoelig zouden zijn voor een gemis aan wederkerigheid dan relaties iliel 
informele netwerkleden. Als gevolg hiervan zou het kleiner wordeii van het 
netwerk vooral betrekking hebben op leden uit: het Ùnforinele netwerk. De 
resultaten laten zien dat dit inderdaad biliijkt te Moppen, oii~dat her percentage 
informele netwerkleden van de pati&nken significant kleiner is dan het percentage 
in het netwerk van de gezonden. Verder Lonen de data nnel betrekking tot. het 
ervaren niveau van dysfunctioneren het belang van gezinssarneiistelling anri voor 
de samenstelling van het netwerk: voor respondenten zonder thuiswonende 
kinderen geldt dat een hoger niveau van ervaren dysfunctianeren samenhangt nnet 
een lager percentage informele netwerkleden, ilerurijl voor patiëiiten met 
thuiswonende kinderen het omgekeerde wordt gevonden. Vanwege de langere dziur 
van de afwijking van gezondheid bij bijna alle patiënten wonde11 we geen effect van 
duur wan de afwijking van gezondheid en beloop van f~inctioneren met betrekking 
tot netwerksamenstelling. 
Roltheorie werd toegepast op gezoiidheldstoesitand en persoc~n8ijk netwerk teneinde 
een voorspelling te kunnen doen aangaande de positie van foriiele netwerkleden, 
met name gezondheidszorgwerkers, in de netwerken van de platibnterii. Mel. bleek 
echter dar, hoewel. alle patienten contacten met gezondheidszorgwerkers noernen, 
formele nietwerkieden slechts door een klein aantal patienten in  het persoonii~k 
netwerk wordt genoemd. Hieniii blijkt dal de professionele hulpverlener wel 
toetreedt tot het sociaal netwerk, maar niet beschouwd wordt als lid van het 
persoonlijk netwerk. Vanwege het geringe aantal patienteril dat een formeel 
nelwerklid noemt, was het niet mogelijk geavanceerde statistische analyses uit te 
vwren met betrekking kot de relatie tussen duur van de afwijking van gezondheid, 
ervaren niveau van dysíunctioneren en beloop van functioneren inet belrekking tot 
het aantal genoemde formele netwerkleden. Inspectie van de dat8 toont geen 
bevestiging van de hypothesen dat een langere duur van de afwijking wan 
gezondheid, een, hoger ervaren niveau van dysfunctianeren en een negatiever 
beloop van Functioneren, samenhangen met het noemen van een groter aantal 
formele netwerkleden door de patiënt. 
De resultaten samenvattend, hebben we gevonden dal, vanwege de langere duur 
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van de afwijking van gezondheid, het moeilijk is conclusies ie trekken met 
betrekking fat het effect van duur wan de afwijEng wan gezandbeid, ervaren niveau 
van dyshnctiotucren en beloop van knctioneren met betrekking tot de netweak- 
maten. Met betrekking tot de vergelijking tussen gezonde respondenten en 
paticnteni, blijken de verwaichtingeri gebaseerd op ruil- en interactietheosie 
bevestigd L worden door de resolltaten van ons onderzoek, temijl dit niet het 
geval is met de verwachtingen gebaseerd op roltheorie. Vanwege het geringe 
aantal patidnten dat een formeel netwerklid noemt, was het niet mogelijk het effect 
van duur van de afwi~kirilg van gezondheid, ervaren niveau van dyshnrctioneren en 
beloop van functioneren met betrekking tot het genoemde aantal formele 
netwcrkleden te toetsen. 

8.41 Methodcalaigiische opmerkingen 

In deze paragraaf besteden we aandacl~t aan de respondenten, de procedures, het 
ineetinstrument en de gegeverisverwerking. Aangaande elk van deze aspecten kan 
een aantal opmerkingen worden geariaalkt. Deze worden beschreven in de volgende 
paragrafen, 

8.4.1. Respondenten 

Zoals we in  paragraaf 3.1 beschreven, was hei oorspronkelijk de bedoeling drie 
patiëntengroepen in het onderzoek op te nicmcra: AS, Crohn en Cerebro Vasculair 
Accident (CVA). Als gevolg vain een aantal probleinen met het verkrijgen van 
CVA-patienten voor het onderzoek w e d  het onderzoek beperkt tot AS- en 
Crohn~pa~iEnken. We betreuren deze beperking, omdat ontstaan en beloop van CWA 
verschillend zijn van oratstaian en beloop van AS en Crohn: AS en Crohn ontslaan 
langzaain en worden gekeninerkt door ecn progressief beloop, terwijl1 CVA van het 
ene nlioinent op hei andere oiilslaat en liet functioneren van de patierul meestal na 
verloop van lijd vcrbetert, Does deze verschilleii zouden de gevolgen van CVA 
voor hei netwerk van de piitilënt er8 kunnen verschillen vati die van AS en Crohn, 
enu zij zolidivil ons zeer waardevolie extra infornnatie hebben kunnen geven. 
Een andere ovenweging betreffe~ude de respondenten heeft betrekking op de 
inclusie-criteria die we gesteld hebben voor deelname aan, het onderzoek. We 
stelden alleen leefiijdsgrerisen aan de respondcnteii en hielden geen rekening met 
de d i~ur  van de afwijkir~g van gezondlieid van de patiënten. De resultaten toomden 
dat de meeste ~spondeiltena hun afwijking van gezondheid reeds gedurende langere 
tijd Icaddem, waarsclrijnlijk iiitnicrndend in een min of ineer stabiel netwerk. Dit is 
waarschijnkijk de verklaring voor het feit dat we wat betreft grootte en 
sainenstelling vnn het netwerk alleen verschillen vonden tiissen patiënten en 
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gezonden (op beide metingen). Door de langere duur van de ahijking van 
gezondheid hebben de meeste veranderingen iir heit netwerk die veroorzaakt. zijn 
door de ahijking, waarschijnlijk al plaats gehad. Dit diiidt erop dat duur van de 
afwijking van gezondheid moet worden toegevoegd aan de criteria voor 
deelneming aan het onderzoek. 

Met betrekking tot de gehanteerde onderzoeksprocedures besieden we aandacht aan 
de gestelde tijdspieriode tussen de afzonderlijke metingen en de onderzoeksopzel. 
Gezien de langere duur wan de afwijkicing van gezondlieid is het tijdvak vnn een 
half jaar tussen de interviews waarschijrilijk te kart oin verandeLlnge11 in het 
persoonlijk netwerk te kunnen waarniemen. Een peride van een ha!f j~aair zal 
waarschijnlijk voldoende zijn wanneer de diagnose kort geleden gesteld is, inaar 
deze is te kort als de afwijking van gezondheid al jaren aanwezig Is, omdat dan 
veel veranderingen in het netwerk al hebben plaatsgevonden. 
Een ander belangrijk punt betreft de gebruikte onderzoeksapzet. Het onderzoek 
toonde een verschil in resultaten gevonden op t1 en Q, dat niet verklaard kaar 
worden door selectie, doordat de resultaten alleen gebaseerd zijn op de gegevens 
van de respondenten die deelnamen aan alle metingen. We vermoeden daarom dat 
het verschil het gevolg is van informatie-bias, veroorzaakt door de opzet. Patiënten 
werden voor deelneming gevraagd door hun specialist ei1 wisten daarom dat ze 
geselecteerd waren ais patient. Gezonden wisten ook dat ze gevraagd werdeii, 
omdat ze gezond waren. Patienteril en gezonden wisten dat het onderzoek de 
persoonlijke relaties van chronische parienten in vergelijking lot die van gezonden 
betrof. Dit kan tot een verschil in reacties tusseti patitnten en gezonden hebbeili 
geleid volgend op t l .  Omdat patienten zich ineer betrokkei-t voelden bij Irct 
onderzoek, zijln ze misschien meer dan gezonden gertlotiveerd urn over hzin 
persoonlijke contacten na te denken, inet als gevolg eelt andere manier van 
antwoorden op t2 en t3. Dit leidl ons tot her door ons gebruikte nieelinstrw~ncnt. 

8.4.3 Meetinstrument 

En deze paragraaf: besteden we aandacht aan de vragenlijst betreffende hei 
persoonlijke netwerk die wij gebruikten in ons onderzoek. Zoals opgemerkt i n  
paragraaf 8.4.2 werden patiënten waarschijnli~~k gestimuleerd om over hun 
persoonlijke relaties na tie denken naar aanleiding van El, hetgeen resulteerde in  
andere antwoorden op t2 en r3. Dit effect kan versterkt zijn door de manier 
waarop de netwerkkenmerken werden gemeten. Grootte bijvlaorbeeld werd 
gemeten door aan de respondent te vragen om de nainen van die inensen te 



nmirreni met wie hij regelmatig cantact heeft, van wie hij steun krijgt en aan wie 
aiij sbun geft .  Het vicaord.dae1 van deze metktde is dat een enkele vraag voldmnde 
is om een lijst van netwerkleden te hijgen. Doordat echter de gehanteerde criteria 
vrij algemeen zijn, kìnnnen ze verschillend worden t-zgepast op verschiTleride 
mamenkn. Daarom kan het nuttig zijn een meer specifieke maat te gebruiken om 
de grootte van kier netwerk te meten. Dit geldt ook voor de manier waarop 
emotionele en inistmmentele steun gemeten zijn. Wan Sonderen's ((1990) dissertatie 
met betrekking tot het meten van sociale steun kan als uitgangspunt dienen voor 
het ontwikkelen van een meer specifieke vragenlijst. 
We n ook een kanttekening plaatsen bij de manier waarop wij 
Ievensgebeuritenisseni anders dan het ontstaan van een ahijking van gezondheid 
hebben geoperationaliseerd. Ons onderzoek taonde geen effect van 
llc/wensgebeurlenissen. Daardoor zouden we kunnen concluderen dat 
leventigebeurtenissen uit toekomstig onderzoek kunnen worden weggelaten. We 
willen er  echtca op wijzen. dat we de variabele levensgiebeuotenissen 
gedichotomiseerd hebben, narnelijk in het al dan niet ervaren hebben van een 
levensgebeurtenis. Op die inanier wordt er geen rekening gehouden met het 
verschil in als positief ervaren levrensgebeurtenim en ais negatief ervaren 
levensgebeurtenissen. Dit leidt ertoe dat het mogelijke effect van 
Bevensgebeurtenissen op netweshariabelen kan verdwijnen, omdat het effect van 
positieve en negatieve gebeurtenissen tegengesteld kan zijn en elkaar dus kan 
opheffen. Daarom bevelen wij hel gebruik vani een 'life event s ca l eban ,  zoals 
bijvoorbeeld beschreven door Molmes en Rahe (1967). 

8.4.4 Gegevensverwerking 

Deze peragraaf bevat een dieper gaande bespreking van de in di t  onderzoek 
gebruikie vragenlijst iniet betrekking tot liet persoonlijk netwerk, met name de 
stabiliteit ervan, Verder besbederr we aandacl~t aan hel groot aantal geanalyseerde 
verbanden en de daarmee samenhangende verhoogde kans op het per toeval vinden 
van significante relaties. 
Met betrekking tot de stabiliteit van de netwerk-vrageitlijst toonde Appendix A dat 
deze redelijk tot laag is. Dit is belangri~k waar het de stabiliteit van de data van 
gezonde respondenten betreft, omdat we aannamen dat de kenmerken van het 
persoonlijk netwerk iiiiri of meer stabiel zijn in deze groep. Pcarson-correlaties 
karnen echter nergens boven .IJ3 en de meeste correlaties zijn zelfs aanzienlijk 
lager, met name die betreffende gegeven en ontvangen steun. Dit bevestigt hetgeen 
in paragraaf 8.4.3 werd gezegd, nainelijk dat de gebruikte vragenlijst een zwak 
iristnirneiit is, niet als gevolg dal de kans op kiel vinden van significante verbanden 
wordt verlaagd. De lage stabiliteix is waarschijnlijk ook de oorzaak voor de 
onveiwwchte schoirirnelingen in de scores op de netwerkvariabelen. 
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Daar staat tegenover dat er een groot aanitd toetsen is uitgevoerd (n= 1261, 
waasdoor de kans dat er relaties bij toewal worden gevonden, toeneemt. Daarover 
willen we opmerken dat het aantal gevonden significante verbanden itz de 
wemachte richting (n=20) aanmerkelijk hoger is dan het aantal significante relaties 
dat we op grond van het toeval zouden mogen vemachteiu (0.015 * 126 = 6.33, 
hoewel deze manier van statistisch redeneren niet zonden nadelen is, Vanwege fret 
aan elkaar gerelateerd zijn van de teetsen, vinden wc kiel geldig aan ie nesiien clat 
het merendeel van de gevonden relaties niet op toeval berust. 

8.5 Pkaktische aanbevelingen 

Hoewel dit onderzaek niet in de eerste plaats is opgezet om praktische 
aanbevelingen te doen, leiden de resultaten ons er toch toe. Het belangrijkste i n  
dat opzicht liijkt hel belang van sociale steun zoeken voor hel behoud van het 
persoonlijk netwerk en als zodanig de hoeveelheid steur1 die inen ontvangt tilt heli 
netwerk. Zoals we al steldeii in het inkidend hoofdstuk, speelt socialc steun een 
belangrijke rol in het beloop van afwijking van gezondheid, oailangs iiogmaals 
bevestigd ten aanzien van beloop van functioneren door De Witte (1991). Daaroiri 
menen wij dat professionele hu3pwerleners in de gezondheidszorg, zoals 
bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeitten, alert nroeten zi-in op 
hoe hun patiënten orngaan met problemen. Als ze merken dat de palient niet 
geneigd is sociale steuin te zoeken, kiinnen ze de patignt aanmoedigen oiii, bij 
voorbeeld, medegevml en troost te zoeken, zijn gevoelens te tonen of iemands 
hulp in te roepen. Dit werkt waarschijnlijk het beste wanneer de afwijking van 
gezondheid pas gediagnostiseerd is, doordat de communicatiekanallen van de 
patiënt dan nog meer open z~~l len  zijn (zie bijvoorbeeld Maxwell, 1982). Dit ZQLI 

bij AS-patlEntei~ deel kunneiu gaan uitmaken van de i-evalidatiietreir~î~ag, die deze 
patienten meestal krijgen korte tilad nadat de diagnose Es gesteld. 
Indien het voas de patient moeilijk blijkt zijn coping-gedrag te verailderet~, speelt 
de professionele hulpverlener een belangrijke rol in  het trainen van rrelwerkleden 
in het geven van steun aan de patiErut. 

8.6 Aanblevdingen voor verder anderzoek 

Het belangrijkst ren aanzien van verder onderzoek is het vaarkoinen van het 
meeteffect dat optrad na t l .  Waar onze mening is er slechts (rdn manier om dit te 
bereiken, namelijk, zoals ook al voorgesteld in hoofdstuk 1 ,  het uitvoeren van een 
cohort-onderzoek waarbij een steekproef van gezonde tnensen op regelinarlige 
tij,dstippn bestudeerd wordt wat betreft hun gerondkueidstoe.;tand en hlin 
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persoonlijk netwerk. Dit lijkt de enige manier warop  veranderingen in het 
netwerk a h  gevolg van veranderingen in gezondheid kunnen worden vastgelegd, 
zonder btjvoarbeeld het optreden van informatie-bias. Dit vraagt echter arn een 
g rab  ondemoekspopu1atie alsook om een lange t i jdspr ide  waarin herhaalde 
megingefl plaiatsuinden. Grootte van de onderzwkspopulatie evenals de ~ijdsperiode 
kunnen binnen hanteerbare grenzen worden gehouden daor een groep gezonden te 
selecteren van wie bekend is dat ze een hoger risico hebben op heit ontwikkelen 
wan een ahilejkirug van gezondheid. Een anidere mogelijkheid zou zijn pas 
gediagnostiseerde patiënten te bestuderen. Het probleem is dan echter dat de 
meeste patienten hun gezondheidskiachten reeds gedurende een ilangere periode 
hebben, waardoor het netwerk al is belnvlmd voordat de diagnose wordt gesteld. 
Eiaarom zou opnieuw een gezonde controle-groep in het onderzoek inoeten warden 
opgenomen, wat wederom het risico van informatie-bias met zich meebrengt. 
Ten aanzien van het belang van coping voor het handhaven van hca netwerk na het 
optreden van: een afwijking van gezondheid, bevelen we de ontwikkeling van 
intewentie-pragrzimina's met bctaekking. tot de suggesties in paragraaf 8.5 aan, inet 
speciale aanda~hr voor de evaluatie van de effecten van deze interventies. 
Hiertoe ven;velkomen we het beleid van de Nederlandse overheid dat speciale 
aandacht inhoudt voor de positie van chronisch zieke patienten in de Mederlandse 
samenleving, een beleid dat vastgelegd is in de notitie 'chronisch-zieken-beleid' 
(1990-1491). In het licht van dit overhcidsbelleid willeii we nogmaals het belang 
onderstrepen van een cohort-onderzoek waarbij di-: gezondheidstoestand en het 
persoonlijk netwerk van - bij aanvang - gezonde mensen worden vastgelegd 
gedurende een langere periode, gabruikinakcnd van meer specifieke vragenlijsten 
me1 betrekking tot persooiulijk netwerk en levensgebeurtenissen anders dan het 
optreden van een afwijking van gezondheid. 


