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Abstract 

     In this study the attitudes people have towards bereaved were researched. 170 respondents 

have filled out a questionnaire in which four hypothetically described causes of death 

(homicide, natural death, suicide and traffic accident) were presented. For each cause of death 

the respondents were asked how much social support they think they would need and how 

much social support they think they would give to the bereaved. Social support is divided into 

emotional- and instrumental support. 

     The expectation was that there would be a difference in the sort and amount of social 

support within each cause of death and between the different causes of death. The results 

show that for every cause of death the respondents think that the need for emotional support 

will be higher than the need for instrumental support. They also think that they would give 

more emotional support than instrumental support after each cause of death. Besides these 

differences within the causes of death there are found some differences between the causes of 

death. The results further show that there are sex differences. In conclusion we can say that 

the respondents of this study have different attitudes towards bereaved depending on the cause 

of death.  
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Inleiding 

     Wanneer iemand geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare, volgt er 

normaliter een periode van rouw. Rouw is de primaire emotionele reactie op het overlijden 

van een significante andere (een dierbare). Het is een complex emotioneel syndroom dat 

gepaard gaat met fysieke veranderingen en lichamelijke klachten. Daarnaast is er sprake van 

een breed scala aan mogelijke cognitieve en gedragsmatige reacties (Stroebe, Stroebe, Schut 

& Van den Bout, 1998). Enkele dimensies die bij rouw te onderscheiden zijn, zijn emotioneel, 

cognitief, fysiek en gedragsmatig. Onder de emotionele dimensie wordt het ervaren van 

emoties verstaan, zoals verdriet, eenzaamheid, angst en schuld. De cognitieve dimensie omvat 

onder andere concentratieproblemen, verwardheid, opdringende beelden en preoccupatie met 

de overledene. De fysieke dimensie beschrijft de fysieke klachten die iemand kan ervaren na 

het overlijden van een dierbare, waaronder slaapproblemen en gespannenheid. Dan is er nog 

de gedragsmatige dimensie, deze dimensie gaat over het gedrag wat een nabestaande kan gaan 

vertonen na het overlijden van een dierbare, hierbij kan men denken aan teruggetrokkenheid 

en vermijding (Shuchter, 1986; Stroebe, Stroebe, Schut & Van den Bout, 1998). 

     Bovenstaand schrijven kan de suggestie wekken dat iedere nabestaande deze dimensies 

doormaakt, er bestaat echter geen universeel rouwproces. Er kunnen grote individuele 

verschillen bestaan in de manier waarop men een rouwproces beleeft. Deze individuele 

verschillen kunnen door veel verschillende risicofactoren en determinanten veroorzaakt 

worden. Bij risicofactoren kan gedacht worden aan sekse, leeftijd, persoonlijkheid en 

levensbeschouwing. Ook kan een plotseling, onverwacht en voortijdig sterven, kortom de 

doodsoorzaak een invloed uitoefenen op het rouwproces. Daarnaast spelen de relatie en band 

die er waren met de overledene een rol, evenals de steun die de nabestaanden na het 

overlijden ontvangen. En dan gaat het in het bijzonder om inadequate sociale steun, dit is een 

risicofactor die de gezondheid en het welbevinden van zowel nabestaanden als niet 

nabestaanden kan beïnvloeden (Stroebe, Schut & Stroebe, 2007).  

     Ondanks dat er geen empirisch bewijs gevonden is over de positieve invloed die het 

ontvangen van sociale steun kan hebben op het rouwproces, bestaan er wel twee belangrijke 

theoretische benaderingen die de invloed van het ontvangen van sociale steun kunnen 

verduidelijken (Stroebe, Stroebe, Schut & Abakoumkin, 1996). Deze theorieën zijn de 

cognitieve stresstheorie (Lazarus & Folkman, 1984) en de hechtingstheorie van Bowlby 

(1982). Volgens de cognitieve stresstheorie zijn grote levensgebeurtenissen zoals rouw, 
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stressvol omdat ze grote aanpassingen vergen. De intensiteit van deze stress, gecreëerd door 

zo’n gebeurtenis, hangt af van de manier van coping van de nabestaanden (Lazarus & 

Folkman, 1984). De stresstheorie is een theoretische onderbouwing voor het bufferingmodel. 

Dit model suggereert dat hoge levels van sociale steun een individu kunnen beschermen tegen 

de schadelijke impact die stress kan hebben op de gezondheid (Stroebe, Stroebe, Schut & 

Abakoumkin, 1996). Een ander model dat is voortgekomen uit de cognitieve stresstheorie is 

het Deficit Model of Partner Loss (Stroebe & Stroebe, 1987). 

Volgens het Deficit Model leidt het verlies van een dierbare tot tekorten in gebieden zoals 

instrumentele- , emotionele- en sociale steun. Het is de bedoeling dat deze tekorten weer 

worden aangevuld om zo de stress, die het verlies van de dierbare met zich meebrengt, te 

verlichten (Stroebe, Stroebe, Schut & Abakoumkin, 1996). 

Volgens de hechtingstheorie kunnen de bovengenoemde tekorten echter niet weggenomen 

worden door iemand anders dan de overledene. Deze theorie stelt namelijk dat de band tussen 

nabestaande en overledene voor ieder uniek is en dat deze niet volledig ingevuld kan worden 

door een ander (Bowlby, 1982). 

 

     Zoals al eerder genoemd kunnen de individuele verschillen in het rouwproces beïnvloedt 

worden door de manier van overlijden (doodsoorzaak). Uit onderzoek van Weinberg (1994), 

is gebleken dat het rouwproces gerelateerd is aan de doodsoorzaak. Deze conclusie is 

getrokken nadat er een onderzoek uitgevoerd was onder 200 mensen die het overlijden van 

een dierbare als meest stressvolle levensgebeurtenis hebben ervaren. Gekeken is onder andere 

naar hoe de dierbare om het leven is gekomen en hoe dat in relatie stond tot het rouwproces 

van de participanten. Daar kwam uit dat als een dierbare overleden was door een 

onnatuurlijke doodsoorzaak (namelijk door een ongeluk, moord of suïcide) men meer moeite 

heeft met het herstellen van de impact van het verlies dan wanneer de dierbare was overleden 

aan een natuurlijke doodsoorzaak (Weinberg, 1994).  

 

     Aangetoond is nu dat de doodsoorzaak een invloed heeft op het rouwproces. Naast de 

doodsoorzaak heeft ook sociale steun een invloed op het rouwproces.  

Sociale steun wordt over het algemeen gezien als buffer tegen de uiteenlopende consequenties 

van een gebeurtenis. Nu is uit onderzoek gebleken dat sociale steun niet als buffer dient tegen 

een eventuele rouwgerelateerde depressie (Stroebe, Stroebe, Schut & Abakoumkin, 1996), 
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maar er wordt zeker niet uitgesloten dat sociale steun een positief effect kan hebben op het 

welbevinden van de nabestaanden (Brown, Brown, House & Smith, 2008). Dit omdat 

inadequate sociale steun zeker een invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van 

zowel nabestaanden als niet nabestaanden (Stroebe, Schut & Stroebe, 2007). Het zou dus zo 

kunnen zijn dat sociale steun een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden 

van nabestaanden. 

 

     Dit onderzoek zal zich gaan richten op de emotionele- en praktische steun die gegeven kan 

worden aan nabestaanden. Onder emotionele steun vallen alle emotionele aspecten die bij het 

geven van sociale steun aan bod komen. Hierbij kan gedacht worden aan een luisterend oor 

bieden, er zijn voor iemand en met de nabestaanden kunnen en willen praten over de 

overleden dierbare. Praktische steun omvat logischerwijs de praktische kanten van het geven 

van sociale steun. Denk hierbij aan boodschappen doen, koken, huis opruimen en helpen met 

het regelen van bijvoorbeeld de uitvaart.  

 

     Verder komen er in dit onderzoek vier verschillende doodsoorzaken aan bod en wordt er 

gekeken of de mate van sociale steun die men bereid is te geven aan nabestaanden verschilt 

per doodsoorzaak. De doodsoorzaken zijn moord, natuurlijke doodsoorzaak, suïcide en als 

laatste een verkeersongeval. 

 

Moord 

     Nabestaanden van moord worden in de meeste gevallen geconfronteerd met een 

onverwacht en gewelddadig overlijden van de dierbare (Clements & Burgess, 2002). 

Daarnaast blijven ze vaak achter met veel onbeantwoorde vragen en dit kan ertoe leiden dat 

de rouw die deze mensen ervaren heftiger is dan bij andere doodsoorzaken. Ook heerst er een 

stigma betreffende moord en dit kan interfereren met de toegankelijkheid van het sociale 

netwerk waarbij de nabestaanden hulp zoeken om over de dood van hun dierbare heen te 

komen (Cook & Oltjenbruns, 1989).  

     Ook worden moorden regelmatig besproken in de media met als gevolg dat het sociale 

netwerk en de privacy van de nabestaanden aangetast wordt (Cook & Oltjenbruns, 1989). 

Wanneer er in de media bijvoorbeeld een nieuwsbericht wordt geplaatst over een afrekening 

in het criminele circuit kan dit nadelige gevolgen hebben voor de nabestaanden. Mensen 
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kunnen de nabestaanden bewust gaan vermijden. Maar dit vermijden komt ook onwetens 

voor, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een gruwelijke moord waardoor het sociale netwerk 

overdonderd is en men niet weet wat men tegen de familie moet zeggen. In beide gevallen kan 

het voorkomen dat het geven van sociale steun aan de nabestaanden uitblijft (Clements & 

Burgess, 2002).  

     Een ander punt dat van invloed is op het rouwproces van de nabestaanden is het feit dat de 

fundamentele assumpties over de wereld geschonden zijn. Men heeft over het algemeen de 

opvatting dat het plegen van een moord niet juist is en wanneer dit dan toch gebeurt wordt 

men geconfronteerd met zijn/haar eigen sterfelijkheid, hiermee wordt bedoeld dat men zich 

realiseert dat iemand anders over je leven kan beslissen. Ook kan het positieve zelfbeeld 

aangetast worden (Sprang & McNeill, 1995). 

     Het rouwproces van nabestaanden van moord is vaak complexer dan bij andere 

nabestaanden. Dit kan komen door het vaak gewelddadige en mogelijk traumatische aspect 

dat erbij komt kijken en ook het stigma dat heerst rondom moord. Dit kan ervoor zorgen dat 

het sociale netwerk aangetast wordt en er dus minder sociale steun ontvangen wordt door deze 

nabestaanden dan wellicht wenselijk is.  

 

Natuurlijke doodsoorzaak 

     Een natuurlijke doodsoorzaak kan veel verschillende verschijningsvormen aannemen 

waaronder, ouderdom, hart -en vaatziekten en een levensbedreigende ziekte zoals kanker.  

Het verliezen van een dierbare aan een levensbedreigende ziekte komt vaak niet erg 

onverwacht voor de nabestaanden. De dierbaren hebben meestal een lang ziektebed achter de 

rug voordat ze uiteindelijk overlijden. Dit betekent dat de nabestaanden alvast kunnen wennen 

aan het idee en zich voor kunnen bereiden op het uiteindelijke verlies. Met de stress die komt 

kijken bij het hebben van een dierbare met een levensbedreigende ziekte wordt dan ook 

anders omgegaan dan bij een plotseling overlijden (Sherkat & Reed, 1991). Men begint 

eigenlijk al aan het rouwproces vanaf het moment dat de diagnose, een levensbedreigende 

ziekte, wordt vastgesteld. Zo bereiden ze zich al voor op de emotionele pijn en de 

veranderingen die het overlijden met zich mee zal brengen. Ook hebben deze nabestaanden 

vaak de kans om afscheid te nemen van hun dierbare. Dit kan ervoor zorgen dat men minder 

intens en mogelijk ook minder lang rouwt wanneer het overlijden daadwerkelijk plaats heeft 

gevonden (Cook & Oltjenbruns, 1989). Het kan zijn dat een persoon met een 
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levensbedreigende ziekte er niet voor kiest om op een natuurlijke manier te sterven maar om 

euthanasie te laten plegen. Ondanks dat euthanasie wordt gezien als een niet natuurlijke 

doodsoorzaak is het toch belangrijk hier iets over te vermelden omdat in Nederland per jaar 

ongeveer 3200 mensen gebruik maken van deze oplossing. Wanneer men een dierbare verliest 

aan euthanasie is het rouwproces niet anders dan wanneer men een dierbare verliest aan een 

natuurlijk verlopen ziektebed. Als de beslissing wordt genomen om euthanasie uit te laten 

voeren betekent dat meestal dat er vrijuit gesproken kan worden over het overlijden en de 

dood, dit kan een positief effect hebben op het rouwproces (Swarte, Van der Lee, Van der 

Bom, Van den Bout & Heintz, 2003).  

     Wanneer het overlijden onverwacht komt, bijvoorbeeld wanneer iemand plotseling 

overlijdt aan een hartaanval, zal het rouwproces intenser zijn. Men heeft zich dan niet kunnen 

voorbereiden op het verlies en ook geen afscheid kunnen nemen van de dierbare (Cook & 

Oltjenbruns, 1989). 

 

Suïcide 

     Sveen en Walby (2008)  hebben in een review 41 studies over suïcide nader bekeken. In 

zes van deze studies is onderzoek gedaan naar de mate van afwijzing die nabestaanden van 

suïcide ervaren. Alle zes de keren is naar voren gekomen dat nabestaanden na suïcide een 

hogere mate van afwijzing rapporteren dan nabestaanden van een andere doodsoorzaak. 

In zes studies waarbij sociale steun onderzocht is aan de hand van interview methodes 

rapporteren de suïcide nabestaanden minder sociale steun te ontvangen dan andere groepen 

nabestaanden. Na een suïcide krijgen de nabestaanden, anders dan andere nabestaanden, ook 

te maken met schaamte en stigma rond het verlies. 

     Grad en Zavasnik (1999) hebben verschillende onderzoeken met betrekking tot deze 

doodsoorzaak bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat nabestaanden van suïcide meer 

blootgesteld worden aan extreme en meer gecompliceerde vormen van rouw dan andere 

nabestaanden, het rouwproces duurde langer en ze ervoeren een hogere mate van distress.  

Het stigma dat gepaard gaat met suïcide kan de steun die een nabestaande ontvangt om het 

verlies te verwerken in de weg staan. Personen die normaliter wel steun bieden tijdens een 

periode van rouw trekken zich vaker terug en houden zich meer op de achtergrond. Dit omdat 

ze niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen in deze vreemde en ongemakkelijke situatie 

(Cook & Oltjenbruns, 1989). Deze bevindingen zijn redelijk gedateerd, maar volgens Sprang 
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en McNeil (1995) en Cvinar (2005) is er door de eeuwen heen een duidelijk stigma aanwezig 

geweest rondom suïcide.  

     Andere studies, waaronder die van Stroebe en Stroebe (1987), wijzen uit dat nabestaanden 

van een suïcide meer negatief beoordeeld en benaderd worden dan nabestaanden van wie de 

dierbaren onder andere omstandigheden overleden zijn (Van den Bout, Boelen & de Keijser, 

1998). Nabestaanden van suïcide kampen naast het ervaren van bovengenoemde problemen 

ook nog met het gevoel afgewezen en verlaten te zijn door hun dierbare. Deze heeft er 

namelijk voor gekozen om de band met de nabestaanden te verbreken en heeft de dood 

bewust verkozen boven het leven (Osterweis, Solomon & Green, 1984; Rando, 1993 in Van 

den Bout, Boelen & De Keijser, 1998). 

     Concluderend kan men dus stellen dat nabestaanden van suïcide geconfronteerd worden 

met meer complexe vormen van rouw en dat zij minder sociale steun ontvangen vanwege het 

stigma dat heerst rondom suïcide. 

 

Verkeersongeval 

     Wanneer iemand komt te overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval komt dit in 

veel gevallen onverwacht voor de nabestaanden. Dit impliceert dat men zich niet heeft kunnen 

voorbereiden op het verlies. Daar komt bij dat in sommige gevallen de omstandigheden 

traumatisch zijn. In zo’n geval staan de getroffenen voor een dubbele taak, ze dienen dan het 

overlijden van hun dierbare te verwerken en tevens moeten ze leren omgaan met de 

traumatische ervaringen rondom de gebeurtenis, het ongeluk (Van den Bout, Boelen & de 

Keijser, 1998). Dit kan het verwerkingsproces verstoren.  

     Grad en Zavasnik (1999) hebben onderzoek gedaan naar de verschillen in rouw na 

respectievelijk suïcide, verkeersongeval en terminale ziekte. Uit dit onderzoek bleek dat 

nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan een verkeersongeval het meest kwetsbaar 

zijn en de meeste kans hebben op het ontwikkelen van serieuze en langdurige problematiek, 

de rouwreactie die bij hen volgde op het verlies was sterker en duurde langer. Dit in 

vergelijking met nabestaanden die dierbaren verloren hadden aan suïcide of een terminale 

ziekte. Een eventuele verklaring voor dit feit is volgens Grad en Zavasnik (1999) dat men dit 

verlies niet kan verklaren en rationaliseren, anders dan bijvoorbeeld bij verlies door een 

terminale ziekte. In die situatie kan men bedenken dat de dierbare nu beter af is dan toen hij 

ziek was en kan men de ziekte de schuld geven van het verlies.  
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     Uit onderzoek van Calhoun (zoals geciteerd in Cook & Oltjenbruns, 1989) komt naar 

voren dat nabestaanden ten gevolge van een ongeval meer sympathie ontvangen vanuit de 

omgeving dan nabestaanden van suïcide of een natuurlijke doodsoorzaak. Dit zal een 

positieve uitwerking kunnen hebben op het rouwproces. Andere factoren die een rol kunnen 

spelen bij de verwerking van het verlies zijn onder andere de manier waarop de nabestaanden 

op de hoogte gesteld zijn van het overlijden, eventuele media aandacht maar ook of er 

eventuele rechtszaken zullen volgen. 

 

     Uit het bovenstaande blijkt dat de verschillende doodsoorzaken verschillende rouwreacties 

en verschillende reacties uit de omgeving met zich meebrengen. Het rouwproces is zoals 

eerder genoemd niet universeel.  

 

Onderzoeksvraag en hypothesen 

     De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of er verschillen zijn in de attitudes ten 

opzichte van nabestaanden afhankelijk van de doodsoorzaak? Heeft de doodsoorzaak invloed 

op de soort en mate van sociale steun die gegeven wordt aan nabestaanden?  

De mate van sociale steun is onderverdeeld in ‘behoefte aan’ en het ‘geven van’ steun. 

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de soort sociale steun, namelijk emotionele- 

en praktische steun. 

     De verwachting is dat er verschil zal zijn tussen de soort en mate van sociale steun per 

doodsoorzaak. Met betrekking tot de behoefte aan steun is de hypothese dat men bij zowel 

moord, natuurlijke doodsoorzaak, suïcide als verkeersongeval meer behoefte zal hebben aan 

emotionele- dan praktische steun. Verder wordt er verwacht dat men na een natuurlijke 

doodsoorzaak en een verkeersongeval meer geneigd zal zijn om emotionele steun te geven 

aan de nabestaanden dan praktische steun. Na moord en suïcide is de verwachting dat men 

geneigd zal zijn om meer praktische steun te geven in plaats van emotionele steun.  

     Naast het onderzoeken of er binnen de doodsoorzaken verschillen zijn met betrekking tot 

steun zullen ook de doodsoorzaken onderling vergeleken worden. Ook hierbij wordt er 

onderscheid gemaakt tussen de behoefte aan en het geven van steun. De verwachting is dat 

men na een natuurlijke doodsoorzaak minder behoefte zal hebben aan zowel emotionele- als 

praktische steun in vergelijking met moord, suïcide en verkeersongeval. Een andere hypothese 

is dat men na een natuurlijke dood geneigd zal zijn om meer emotionele- en praktische steun 
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te geven dan na een moord of suïcide. Tot slot wordt verwacht dat men de neiging zal hebben 

om na een verkeersongeval zowel meer emotionele- als praktische steun te geven dan bij de 

andere doodsoorzaken. 

 

Methode 

Design 

     Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden en de daarbij behorende hypothesen 

te toetsen is er een vragenlijst afgenomen. Het onderzoek heeft een within subjects design 

waarbij de onafhankelijke variabele de doodsoorzaak is en de behoefte aan en het geven van 

emotionele- en praktische steun de afhankelijke variabelen zijn. 

Procedures 

     De gebruikte vragenlijst (zie Bijlage 1) is via het programma NetQuestionnaires online 

gepubliceerd. Een link naar de vragenlijst is middels e-mail verstuurd en heeft zich via de 

sneeuwbal methode verspreid. Daarnaast is de link gepubliceerd op de website www.hyves.nl. 

Er is voor deze manier van afname gekozen om een zo groot en divers mogelijk publiek te 

kunnen bereiken. 

     Voordat men aan de vragenlijst kon beginnen is men geïnformeerd over het doel en de 

inhoud van het onderzoek, namelijk meer inzicht krijgen in de attitudes die mensen hebben 

ten opzicht van nabestaanden afhankelijk van de doodsoorzaak. Daarnaast is aangegeven dat 

deelname volledig anoniem is en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden.  

De vragenlijst heeft een maand online gestaan van 11 maart tot en met 11 april 2009.  

Participanten 

     In totaal zijn 249 personen begonnen aan de vragenlijst en hebben 171 personen de 

vragenlijst volledig ingevuld. Na een eerste analyse is gebleken dat één persoon zijn/haar 

gegevens incorrect heeft ingevuld en om deze reden zijn deze gegevens niet meegenomen in 

de verdere analyses. In totaal bestaat het onderzoek uit 170 participanten.  

Van de ondervraagden is 61% vrouw en 39% man. De leeftijd ligt tussen de 16 en 69 jaar met 

een gemiddelde van 34.5 jaar (SD 14.36).  

Daarnaast is er gevraagd naar burgerlijke staat, opleiding, inkomensniveau en religie. Deze 

gegevens zijn terug te vinden in Tabel 1. Verder geeft 93.5 % van de ondervraagden aan dat 

zij weleens geconfronteerd zijn met een overlijden in hun directe omgeving.  

http://www.hyves.nl/
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Tabel 1. Demografische gegevens in percentages van het totaal (N = 170). 

Demografische gegevens Percentage in 
% 

Geslacht  
Man 
Vrouw 

 
39 
61 

Burgerlijke staat 
Ongehuwd 
Gehuwd 
Samenwonend 
Gescheiden 
Weduwe/weduwnaar 

 
44.7 
32.9 
17.6 
2.9 
1.8 

Opleiding 
Lagere school 
Middelbare school 
MBO 
HBO 
WO 

 
0.6 

18.2 
14.7 
41.8 
24.7 

Inkomensniveau 
< 2000 € bruto per maand 
2000 € – 3000 € bruto per maand 
> 3000 € bruto per maand 

 
42.9 
32.9 
24.1 

Religie 
Protestantisme 
Katholicisme 
Islam 
Geen  
Anders  

 
14.1 
48.2 

0 
32.9 
4.7 

 

Meetinstrumenten 

     Voor dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld die per doodsoorzaak de ‘behoefte aan’ en 

het ‘geven van’ steun beoogde te meten. Naast de demografische gegevens is er per 

doodsoorzaak (te weten moord, natuurlijke doodsoorzaak, suïcide en verkeersongeval) een 

hypothetische casus beschreven en aan de hand daarvan is de participant verzocht om acht 

vragen die betrekking hebben op steun te beantwoorden op een 7 puntsschaal waarbij 1 staat 

voor ‘helemaal niet/helemaal geen’ en 7 voor ‘heel erg’. 

Per casus is elke participant gevraagd om een inschatting te geven van de behoefte aan 

emotionele-  dan wel praktische steun bij een nabestaande,  of men zelf behoefte zou hebben 

aan emotionele-  dan wel praktische steun bij het verlies van een dierbare, in hoeverre de 

participant geneigd zou zijn tot het geven van emotionele-  dan wel praktische steun als men 

de nabestaanden goed zou kennen, en tot slot in hoeverre de participant geneigd zou zijn tot 

het geven van emotionele-  dan wel praktische steun als men de nabestaanden minder goed 

zou kennen.  
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     Om de verkregen gegevens te kunnen analyseren zijn er per doodsoorzaak schalen 

samengesteld die de ‘behoefte aan’ en het ‘geven van’ emotionele- en praktische steun meten. 

De Cronbachs α’s van de schalen zijn te vinden in Tabel 2. 

Tabel 2. Cronbachs α’s van de ‘behoefte aan’ en het ‘geven van’ emotionele- en praktische steun per 

doodsoorzaak.  

 Moord Natuurlijke 
doodsoorzaak 

Suïcide Verkeersongeval 

Schaal Behoefte Geven Behoefte Geven Behoefte Geven Behoefte Geven 
Emotionele steun .73 .67 .82 .69 .67 .66 .78 .65 
Praktische steun .68 .57 .85 .75 .80 .70 .81 .65 
 

De gevonden α’s laten zien dat de schalen voldoende betrouwbaar zijn en dat de items binnen 

de schalen onderling samenhangen. De α van de schaal ‘geven van praktische steun’ bij 

moord is aan de lage kant (.57) en daarom is er gekeken naar de inter – item correlatie. Deze 

is .39 en om deze reden is de schaal toch in gebruik genomen (Pallant, 2007). 

Resultaten 

Verschillen aan gepercipieerde steun binnen de doodsoorzaken 

     In Tabel 3 en 4 zijn de gemiddelden (M) en standaard deviaties (SD) weergegeven voor de 

behoefte aan en het geven van emotionele- en praktische steun per doodsoorzaak. Met 

betrekking tot behoefte aan steun is de hypothese dat men bij zowel moord, natuurlijke 

doodsoorzaak, suïcide als verkeersongeval meer behoefte zal hebben aan emotionele steun 

dan aan praktische steun. Na analyse zijn er significante verschillen gevonden tussen de 

behoefte aan emotionele- en praktische steun voor moord, t(169) = 13.42, p<.001; natuurlijke 

doodsoorzaak, t(169) = 10.81, p<.001; suïcide, t(169) = 12.14, p<.001 en verkeersongeval, 

t(169) = 10.84, p<.001. Voor alle doodsoorzaken wordt de behoefte aan emotionele steun 

door de respondenten hoger geschat dan de behoefte aan praktische steun. Deze uitkomsten 

komen overeen met de verwachtingen. 
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Tabel 3. Gemiddelden (M) en standaard deviaties (SD) voor Behoefte aan emotionele -en praktische steun per 

doodsoorzaak (N=170). 

 Moord Natuurlijke 
doodsoorzaak 

Suïcide Verkeersongeval 

Behoefte aan 
emotionele steun 

    

M 10.49 9.27 10.49 10.18 
SD 1.95 2.41 1.99 2.02 

Behoefte aan 
praktische steun 

    

M 7.59 6.82 8.02 8.15 
SD 2.69 3.08 2.84 2.71 

 

     Om te kijken of er per doodsoorzaak ook verschil is tussen het geven van emotionele- en 

praktische steun aan nabestaanden is een zelfde analyse uitgevoerd. Ook hier zijn significante 

verschillen gevonden voor moord, t(169) = 5.31, p<.001; natuurlijke doodsoorzaak, t(169) = 

7.90, p<.001; suïcide, t(169) =8.68, p<.001 en verkeersongeval, t(169) = 8.58, p<.001. De 

respondenten verwachten dat zij bij alle doodsoorzaken meer emotionele steun zullen geven 

dan praktische steun. Dit komt maar gedeeltelijk overeen met de verwachting. De hypothese 

dat men na moord en suïcide meer praktische steun zal geven dan emotionele steun komt niet 

overeen met de gevonden resultaten. 

 
Tabel 4. Gemiddelden (M) en standaard deviaties (SD) voor Geven van emotionele- en praktische steun per 

doodsoorzaak (N=170). 

 Moord Natuurlijke 
doodsoorzaak 

Suïcide Verkeersongeval 

Geven van 
emotionele steun 

    

M 7.70 7.71 7.59 7.59 
SD 2.06 2.39 2.29 2.22 

Geven van 
praktische steun 

    

M 6.79 5.86 6.32 6.31 
SD 2.33 2.74 2.53 2.49 

 

     Kijkend naar Tabel 3 en 4 valt op dat de participanten in dit onderzoek verwachten dat 

nabestaanden meer behoefte zullen hebben aan steun dan dat men bereid is te geven aan de 

nabestaanden. Dit is voor zowel emotionele- als praktische steun bij alle vier de 

doodsoorzaken het geval. Na analyse blijken de gevonden verschillen significant bij p<.001, 

zie Tabel 5. 
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Tabel 5. Gevonden verschil in gemiddelden (verschil M), SD’s, t-waarden en vrijheidsgraden (d f) tussen de 

behoefte aan en het geven van emotionele- en praktische steun per doodsoorzaak. 

 Verschil M SD t df 

Moord     

Behoefte emotioneel – 

Geven emotioneel 

2.79 2.04 17.90* 169 

Behoefte praktisch – 

Geven praktisch 

.80 2.65 3.94* 169 

Natuurlijke dood     

Behoefte emotioneel – 

Geven emotioneel 

2.10 2.06 13.38* 169 

Behoefte praktisch – 

Geven praktisch 

.95 2.62 4.75* 169 

Suïcide     

Behoefte emotioneel – 

Geven emotioneel 

2.89 1.94 19.45* 169 

Behoefte praktisch – 

Geven praktisch 

1.70 2.25 9.87* 169 

Verkeersongeval     

Behoefte emotioneel – 

Geven emotioneel 

2.59 1.89 17.86* 169 

Behoefte praktisch – 

Geven praktisch 

1.84 2.11 11.33* 169 

* p<.001 

 

Verschillen in de geschatte behoefte aan steun en het geven van steun tussen de 

doodsoorzaken 

     Om te kijken of er verschillen zijn tussen de doodsoorzaken zijn er vier one – way repeated 

measures ANOVA’s uitgevoerd. 

Ten aanzien van de behoefte aan emotionele steun blijkt sprake van significante verschillen 

tussen de doodsoorzaken, ( F (3, 167) = 19.23, p<.001). De respondenten schatten in dat de 

behoefte aan emotionele steun na moord groter zal zijn dan na een natuurlijke dood (10.49 

(SD 1.95) vs. 9.27 (SD 2.41)). Ook verwacht men meer behoefte te hebben aan emotionele 



 
 

Masteronderzoek Klinische Psychologie 2008/2009 “Attitudes ten opzichte van nabestaanden, maakt de 

doodsoorzaak uit?” 

15

steun na moord in vergelijking met verkeersongevallen (10.49 (SD 1.95) vs. 10.18 (SD 2.02)). 

Wanneer natuurlijke doodsoorzaak vergeleken wordt met suïcide vinden we een significant 

verschil in het voordeel van suïcide (9.27 (SD 2.41) vs. 10.49 (SD 1.99)). Tot slot is er een 

significant verschil gevonden op de vergelijking verkeersongeval met natuurlijke dood. De 

behoefte aan steun is bij verkeersongeval significant hoger (9.27 (SD 2.41) vs. 10.18 (SD 

2.02)). Wanneer we de gevonden significante resultaten terugkoppelen naar de hypothesen 

blijkt dat de verwachting (bij een natuurlijke doodsoorzaak minder behoefte aan emotionele 

steun dan bij de overige doodsoorzaken) overeenkomt met de resultaten. De behoefte aan 

emotionele steun lijkt het grootst te zijn bij moord.   

 

     Uit de analyse voor behoefte aan praktische steun zijn er eveneens significante verschillen 

naar voren gekomen, (F (3, 167) = 14.15, p<.001). Het blijkt dat de behoefte aan praktische 

steun na een natuurlijke doodsoorzaak (6.82 (SD 3.08)) significant lager is in vergelijking met 

moord (7.59 (SD 2.69)), suïcide (8.02 (SD 2.84)) en verkeersongeval (8.15 (SD 2.71)). Dit 

komt overeen met de vooraf opgestelde hypothese. Daarnaast is er ook een significant 

verschil gevonden tussen moord en verkeersongeval. Men schat in dat de behoefte aan 

praktische steun na een verkeersongeval hoger is dan na een moord (8.15 (SD 2.71)) vs. 7.59 

(SD 2.69)).  

 

     De uitgevoerde ANOVA voor het geven van emotionele steun laat zien dat er ook hier 

significante verschillen zijn, (F (3, 167) = 5.33, p<.05). De respondenten zijn geneigd om 

minder emotionele steun te geven aan nabestaanden van een natuurlijke doodsoorzaak (7.16 

(SD 2.39)) dan wanneer het nabestaanden van moord (7.70 (SD 2.06)), suïcide (7.59 (SD 

2.29)) of een verkeersongeval (7.59 (SD 2.22)) betreft.  

Een van de verwachtingen met betrekking tot het geven van emotionele steun was dat men 

geneigd zou zijn om na een verkeersongeval de meeste steun te geven in vergelijking met de 

andere doodsoorzaken. Daarnaast werd er verwacht dat men na een natuurlijke dood meer 

steun zou geven dan na een moord of suïcide. Gevonden is wel dat men meer steun geeft na 

een verkeersongeval dan na een natuurlijke dood, maar tussen verkeersongeval en de andere 

doodsoorzaken zijn geen significante verschillen gevonden. Hieruit blijkt dat er in de 

resultaten geen ondersteuning is gevonden voor beide hypothesen.  
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     Tot slot is er gekeken naar het geven van praktische steun en de verschillen zijn ook hier 

significant, (F (3, 167) = 10.55, p<.001). Gevonden is dat men bij moord geneigd is de 

meeste praktische steun te geven aan nabestaanden in vergelijking met natuurlijke dood (5.86 

(SD 2.74)), suïcide (6.32 (SD 2.53)) en verkeersongeval (6.31 (SD 2.49)). Verder is de steun 

die men denkt te geven na een verkeersongeval hoger dan na een natuurlijke dood (6.31 (SD 

2.49) vs. 5.86 (SD 2.74)). Ook hier was de verwachting dat men bij een natuurlijke dood 

geneigd zou zijn om meer steun te geven dan na moord of suïcide en dat men na een 

verkeersongeval meer steun zou geven dan na de andere doodsoorzaken. De hypothesen 

worden niet ondersteund door de gevonden resultaten. Men is weliswaar geneigd om na een 

verkeersongeval meer praktische steun te geven dan na een natuurlijke dood, maar de meeste 

praktische steun wordt gegeven aan de nabestaanden van moord.  

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het geven van en de behoefte aan 

emotionele- en praktische steun per doodsoorzaak 

     Om te kijken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de behoefte aan en het 

geven van emotionele- en praktische steun per doodsoorzaak is er ook een analyse uitgevoerd. 

In Tabel 6 zijn de gevonden significante verschillen met betrekking tot de behoefte aan 

emotionele steun weergegeven. Voor alle vier de doodsoorzaken is gebleken dat vrouwen 

meer behoefte denken te hebben aan emotionele steun dan mannen. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen in de behoefte aan praktische steun per 

doodsoorzaak. 

 
Tabel 6. Gevonden significante verschillen in tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de  behoefte aan 

emotionele steun per doodsoorzaak. 

 M SD t df 
Moord  
Mannen 
Vrouwen 

 
9.76 

10.96 

 
2.13 
1.68 

3.89* 
 

115.12 
 

Natuurlijke 
doodsoorzaak 
Mannen  
Vrouwen 

 
 

8.64 
9.66 

 
 

2.53 
2.26 

2.76** 168 

Suicide 
Mannen 
Vrouwen 

 
9.90 

10.86 

 
2.14 
1.78 

2.99** 120.98 

Verkeersongeval 
Mannen 
Vrouwen 

 
9.53 

10.60 

 
2.12 
1.84 

3.47* 168 

* p<.001, ** p<.05 
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     In het geven van emotionele steun per doodsoorzaak zijn er ook significante verschillen 

gevonden tussen mannen en vrouwen, zie Tabel 7. Te zien is dat vrouwen bij zowel moord, 

als natuurlijke doodsoorzaak, suïcide en verkeersongevallen geneigd zijn meer emotionele 

steun te geven dan mannen. Met betrekking tot het geven van praktische steun zijn er geen 

significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen.  

Tabel 7. Gevonden significante verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het geven van 

emotionele steun per doodsoorzaak. 

 M SD t df 
Moord  
Mannen 
Vrouwen 

 
7.27 
7.97 

 
2.22 
1.91 

2.18* 
 

168 

Natuurlijke 
doodsoorzaak 
Mannen  
Vrouwen 

 
 

6.49 
7.60 

 
 

2.54 
2.20 

3.03* 168 

Suicide 
Mannen 
Vrouwen 

 
7.03 
7.95 

 
2.55 
2.05 

2.47* 116.92 

Verkeersongeval 
Mannen 
Vrouwen 

 
7.02 
7.96 

 
2.43 
1.99 

2.65* 118.63 

* p<.05 
 

Discussie 

     Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel te onderzoeken of er verschillen zijn in de 

attitudes die men heeft ten opzichte van nabestaanden afhankelijk van de doodsoorzaak. De 

doodsoorzaken die aan bod zijn gekomen zijn moord, natuurlijke dood, suïcide en 

verkeersongeval. Heeft de doodsoorzaak invloed op de soort en mate van sociale steun die 

men denkt te zullen geven aan nabestaanden? Onder soort sociale steun wordt verstaan 

emotionele- en praktische steun. De mate van steun is onderverdeeld in de ‘behoefte aan’ en 

het ‘geven van’ steun.  

 

Verschillen binnen de doodsoorzaken 

     Er zijn hypothesen opgesteld die betrekking hebben op verschillen in de soort en mate van 

sociale steun binnen de doodsoorzaken. De verwachting was dat er verschil zou zijn tussen 

zowel de soort als mate van sociale steun per doodsoorzaak. Met betrekking tot de behoefte 

aan steun is de hypothese dat men bij zowel moord, natuurlijke doodsoorzaak, suïcide als 

verkeersongeval meer behoefte zou hebben aan emotionele- dan praktische steun.  
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Daarnaast werd verwacht dat men na een natuurlijke doodsoorzaak en een verkeersongeval 

meer geneigd zou zijn om emotionele steun te geven aan de nabestaanden dan praktische 

steun. Na zowel moord als suïcide was de verwachting dat men geneigd zou zijn om meer 

praktische steun te geven in plaats van emotionele steun.  

     Na uitvoering van de analyses is gevonden dat de mensen die deelgenomen hebben aan dit 

onderzoek inschatten dat ze bij alle vier de doodsoorzaken meer behoefte zullen hebben aan 

emotionele- dan aan praktische steun. Deze resultaten ondersteunen de hypothese over de 

behoefte aan steun. Daarnaast is gebleken dat de participanten geneigd denken te zijn om na 

alle vier de doodsoorzaken meer emotionele- dan praktische steun te geven. Dit biedt wel 

ondersteuning voor de hypothese over het geven van steun bij een natuurlijke dood en een 

verkeersongeval maar niet voor de hypothese over moord en suïcide. 

     Een mogelijke verklaring voor deze resultaten kan worden gevonden in de coping – 

theorieën. Volgens Folkman en Lazarus (1988) bestaan er twee vormen van coping, namelijk 

de probleem gerichte en de emotionele coping. De probleem gerichte coping wordt als 

effectief beschouwd wanneer de stressor controleerbaar is. Emotioneel gerichte coping wordt 

echter als effectief beschouwd wanneer de stressor oncontroleerbaar is. Dat laatste is bij het 

overlijden van een dierbare het geval. Hiermee is niet gezegd dat men daarom alleen gebruik 

zal maken van emotionele coping in gevallen van overlijden, maar het is wel het meest 

effectief gebleken. De participanten in dit onderzoek geven aan dat zij zowel meer behoefte 

hebben aan emotionele steun en geneigd zijn om meer emotionele steun te geven dan 

praktische steun. De participanten in dit onderzoek lijken dus meer gebruik te maken van 

emotionele coping dan probleem gerichte coping.  

Zoals eerder genoemd werd verwacht dat men na zowel moord als suïcide geneigd zou zijn 

meer praktische steun dan emotionele steun te geven. Dat er voor de hypothese geen 

ondersteuning gevonden is zou kunnen komen doordat er wellicht onder de participanten in 

dit onderzoek geen stigma heerst over moord en suïcide. Wanneer dit wel het geval zou zijn 

dan was men wellicht geneigd om minder emotionele steun te geven na deze doodsoorzaken 

omdat uit onderzoek is gebleken dat nabestaanden in deze gevallen minder sociale steun 

ontvangen (Cook & Oltjenbruns, 1989; Cvinar, 2005; Sprang & McNeil, 1995). Er is echter 

niet gevraagd aan de participanten hoe men tegenover de verschillende doodsoorzaken staat, 

dus het is niet duidelijk of, en zo ja, in welke mate er sprake is van een stigma.  
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Verschillen tussen de doodsoorzaken 

     Naast het onderzoeken of er binnen de doodsoorzaken verschillen zijn met betrekking tot 

steun zijn ook de doodsoorzaken onderling vergeleken. Een van de verwachtingen was dat 

men na een natuurlijke doodsoorzaak minder behoefte zou hebben aan zowel emotionele- als 

praktische steun in vergelijking met moord, suïcide en verkeersongeval.  

     De gevonden resultaten bieden ondersteuning voor deze hypothese. De participanten 

schatten in dat de behoefte aan zowel emotionele- als praktische steun na een natuurlijke dood 

lager zal zijn dan na een moord, suïcide of verkeersongeval.  

     Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men bij een natuurlijke dood vaak al 

geconfronteerd is met een lang ziektebed. Hierdoor heeft de nabestaande zich kunnen 

voorbereiden op het uiteindelijke verlies (Sherkat & Reed, 1991). Een lang ziektebed betekent 

ook dat nabestaanden vaak de kans hebben gehad om afscheid te nemen van hun dierbare 

(Cook & Oltjenbruns, 1989). Omdat in de gebruikte casus over natuurlijke dood de 

nabestaanden afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbare, is het rouwproces mogelijk al 

eerder ‘gestart’ en hebben de nabestaanden gedurende het ziektebed wellicht ook al steun 

mogen ontvangen waardoor de behoefte aan steun na het overlijden minder groot zal zijn dan 

bij doodsoorzaken waar dit niet het geval is.  

 

     Een andere hypothese was dat men na een natuurlijke dood geneigd zou zijn om meer 

emotionele- en praktische steun te geven dan na een moord of suïcide. Dit werd verwacht 

omdat er rondom de laatste twee doodsoorzaken mogelijk een stigma heerst dat ervoor kan 

zorgen dat nabestaanden minder sociale steun ontvangen (Cook & Oltjenbruns, 1989; Cvinar, 

2005; Sprang & McNeil, 1995). 

     Na het uitvoeren van de analyses is gevonden dat men na een natuurlijke dood geneigd 

lijkt te zijn om minder emotionele steun te geven dan na een moord, suicide en ook een 

verkeersongeval. Verder is gebleken dat men na een moord geneigd is om de meeste 

praktische steun te geven in vergelijking met de andere drie doodsoorzaken. Deze resultaten 

ondersteunen de hypothese niet.  

     Een verklaring voor het feit dat men na een natuurlijke dood geneigd is om minder 

emotionele steun te geven in vergelijking met de andere doodsoorzaken kan gevonden worden 

in de eerdere resultaten over de behoefte aan steun. Gebleken is dat de participanten van dit 

onderzoek meer behoefte denken te hebben aan emotionele steun na moord, suïcide en een 
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verkeersongeval dan na een natuurlijke dood. Logischerwijs volgt hieruit dat men geneigd 

denkt te zijn om meer emotionele steun te geven aan nabestaanden na deze doodsoorzaken 

dan aan nabestaanden van een natuurlijke dood.  

Voor het feit dat men na moord geneigd is om de meeste praktische steun te geven in 

vergelijking met de andere drie doodsoorzaken hebben wij geen empirische onderbouwing 

voorhanden. Een mogelijke, niet empirische, verklaring zou echter kunnen zijn dat het 

wellicht makkelijker is om praktische steun te geven omdat bij deze vorm van steun minder 

emotionele betrokkenheid wordt gevraagd. Als men emotioneel betrokken zou raken, kunnen 

de fundamentele assumpties geschonden worden. Men heeft over het algemeen de opvatting 

dat het plegen van een moord niet juist is en wanneer dit dan toch gebeurd wordt men 

geconfronteerd met zijn/haar eigen sterfelijkheid, hiermee wordt bedoeld dat men zich 

realiseert dat iemand anders over je leven kan beslissen (Sprang & McNeill, 1995). Dit kan 

mensen beangstigen en wellicht willen ze daarom zo min mogelijk betrokken raken bij 

nabestaanden van moord. 

 

     Tot slot werd verwacht dat men de neiging zou hebben om na een verkeersongeval zowel 

meer emotionele- als praktische steun te geven dan bij de andere doodsoorzaken. 

     Gevonden is wel dat men meer emotionele- en praktische steun geeft na een 

verkeersongeval dan na een natuurlijke dood, maar tussen verkeersongeval en de andere 

doodsoorzaken zijn de verschillen niet significant. De hypothese wordt door deze resultaten 

maar gedeeltelijk ondersteund. Deze bevindingen komen deels overeen met eerder onderzoek 

van Calhoun (zoals geciteerd in Cook & Oltjenbruns, 1989). Hieruit kwam naar voren dat 

nabestaanden ten gevolge van een ongeval meer sympathie ontvangen vanuit de omgeving 

dan nabestaanden van suïcide of een natuurlijke doodsoorzaak. 

      Een verklaring voor het feit dat er geen verschillen gevonden zijn tussen verkeersongeval, 

moord en suïcide zou kunnen zijn dat de gebruikte casussen redelijk op elkaar lijken. In alle 

gevallen is het overlijden onverwacht en mogelijk traumatisch voor de nabestaanden. Omdat 

de situaties zo op elkaar lijken schat men in ongeveer dezelfde mate van steun te willen 

geven. Bij de natuurlijke dood komt het overlijden niet onverwacht en hebben de betrokkenen 

afscheid kunnen nemen van hun dierbare en gaat men er mogelijk vanuit dat er minder steun 

gegeven hoeft te worden. 
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Sekseverschillen 

     Naast het toetsen van de hypothesen zijn er nog enkele analyses uitgevoerd met betrekking 

tot sekseverschillen ten opzichte van de behoefte aan en het geven van steun. Gebleken is dat 

vrouwen meer behoefte denken te zullen hebben aan emotionele steun dan praktische steun. 

Daarnaast verwachten ze meer emotionele steun te zullen geven aan nabestaanden dan 

praktische steun, dit beide in vergelijking tot mannen.  

     Voor deze gevonden verschillen zijn verscheidene verklaringen te formuleren. Zo worden 

vrouwen over het algemeen gezien als de meer ‘emotionele’ sekse (Sprecher & Sedikides, 

1993). Dit zou kunnen verklaren dat vrouwen denken zowel meer emotionele steun te geven 

als er behoefte aan te hebben. Een verklaring voor het feit dat vrouwen denken meer behoefte 

te zullen hebben aan emotionele steun kan gevonden worden in biologische aspecten. 

Vrouwen zijn meer geneigd om in stressvolle situaties zich te richten tot anderen met 

betrekking tot steun (tend- and befriend) terwijl dit voor mannen gezien wordt als een teken 

van zwakte. Mannen handelen meer vanuit het ‘fight-or flight’ principe (Taylor, 2000 in 

Tamres, Janicki & Helgeson, 2002). Hiermee wordt niet gesuggereerd dat mannen geen steun 

nodig hebben, maar wel dat ze minder snel geneigd zijn om deze steun te zoeken bij anderen. 

Om deze reden zou het zo kunnen zijn dat de mannen in het huidige onderzoek aangeven 

minder behoefte te hebben aan steun en ook minder steun denken te geven aan anderen.  

     Een andere verklaring voor het gevonden verschil tussen mannen en vrouwen komt vanuit 

de coping theorie. Tamres et. al. (2002) stellen dat vrouwen meer gebruik maken van 

emotioneel gerichte coping dan mannen. Mannen zijn meer oplossingsgericht en dat is bij 

rouw minder goed toepasbaar. Het feit dat vrouwen meer behoefte denken te hebben aan 

beide vormen van sociale steun kan verklaard worden vanuit het genderrole principe (Ashton 

& Feuhrer, 1993). Hieruit blijkt dat vrouwen van nature meer gericht zijn op het zoeken van 

sociale steun dan mannen.  

 

Behoefte vs. Geven  

     Als we de gevonden resultaten van de behoefte aan steun en het geven van steun met 

elkaar vergelijken valt op dat men meer behoefte denkt te hebben aan steun dan men bereid is 

om te geven. Dit effect kan veroorzaakt zijn door de maatschappij waarin wij op dit moment 

leven, namelijk een individualistische maatschappij. Uit eerder onderzoek is gebleken dat men 

in individualistische maatschappijen minder geneigd is om steun te geven aan mensen die 
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men niet goed kent (Goodwin & Giles, 2003). In het huidige onderzoek is wel gevraagd naar 

het verschil in geven van steun aan bekenden versus onbekenden maar dit is niet meegenomen 

in de analyses op basis van methodologische gronden. Wanneer we onderscheid zouden 

maken tussen bekenden en onbekenden dan zouden de schalen maar uit een item bestaan. Om 

deze reden is ervoor gekozen om geen onderscheid te maken tussen bekenden en onbekenden.   

 

Nu de verklaringen voor de gevonden resultaten gegeven zijn zal er in het volgende gedeelte 

aandacht besteedt worden aan methodologische commentaarpunten van dit onderzoek. 

 

Methodologische commentaarpunten 

     Een punt van commentaar op dit onderzoek is dat er geen gebruik gemaakt is van al 

bestaande vragenlijsten. Hierdoor kunnen de betrouwbaarheid en validiteit niet gemeten 

worden. De validiteit kan niet nagegaan worden omdat er dus geen vergelijkingsmateriaal 

bestaat voor de gevonden resultaten, dit is essentieel bij het nagaan van de validiteit van een 

onderzoek. Het vergelijkingsmateriaal is niet voorhanden omdat de vragenlijst speciaal voor 

dit onderzoek is ontwikkeld. Als een vragenlijst niet valide is dan meet deze niet wat hij 

beoogd te meten. Mocht deze vragenlijst dus niet valide zijn, dan kan er niet veel waarde 

gehecht worden aan de gevonden resultaten. 

 

     Een ander commentaarpunt is dat er gebruik gemaakt is van de zogenoemde 

sneeuwbalmethode. Er is begonnen met het sturen van een opgestelde mail naar bekenden, 

aan deze bekenden is gevraagd of zij het e-mailbericht door zouden kunnen sturen naar hun 

bekenden. Een nadeel van deze sneeuwbalmethode is dat hierdoor homogeniteit in de 

participanten populatie wordt veroorzaakt. Homogeniteit houdt in dat er een gelijksoortigheid 

bestaat tussen de geworven participanten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er minder variatie 

is in de gegeven antwoorden. Ook kan het zo zijn dat de verworven participanten geen goede 

afspiegeling zijn van de gehele populatie en de resultaten daarom dus niet generaliseerbaar 

zijn.  

      

     Dat de gegevens verzameld zijn via internet kan ook een punt van kritiek vormen voor dit 

onderzoek, echter kan deze manier van gegevens verwerven ook zijn voordelen hebben. Er 

kan een groter publiek mee bereikt worden en het is een snelle manier van onderzoek doen. 
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Daarnaast is er door Van der Werf (2004) onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van 

internetenquêtes. Hieruit is gebleken dat webparticipanten vaker ‘neutraal’ scoren, terwijl 

telefonische participanten vaker in uitersten antwoorden. Dit is ook het geval bij participanten 

die face-to-face worden geïnterviewd. Mensen zijn geneigd om meer sociaal wenselijk te 

antwoorden wanneer ze in contact zijn met de onderzoeker. Dus mensen die meedoen aan een 

internetenquête scoren weliswaar vaker ‘neutraal’ maar antwoorden wel minder vaak sociaal 

wenselijk (Van der Werf, 2004). Voor het huidige onderzoek kan men dus stellen dat er 

waarschijnlijk weinig sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven maar dat men ook iets 

voorzichtiger is geweest in het geven van extreme antwoorden. Wanneer het onderzoek face-

to-face was afgenomen zou er een grotere kans zijn geweest op sociaal wenselijke 

antwoorden. Om deze reden kunnen we stellen dat de in dit onderzoek gevonden resultaten 

waarschijnlijk betrouwbaarder zijn. 

 

Conclusie 

     Hoewel de gevonden resultaten misschien niet generaliseerbaar zijn naar de gehele 

populatie, mag er wel gesteld worden dat er onder de participanten die deelgenomen hebben 

aan dit onderzoek verschillen bestaan in de attitudes ten opzichte van nabestaanden 

afhankelijk van de doodsoorzaak. Ook is duidelijk geworden dat de doodsoorzaak invloed 

heeft op de soort en mate van steun die men denkt te zullen geven aan nabestaanden.  
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Bijlage 1 

Masteronderzoek Klinische en Gezondheidspsychologie 

2008/2009 
 

 

“Attitudes ten opzichte van nabestaanden, 

maakt de doodsoorzaak uit?” 
 

Stefanie van der Ploeg  

& 

Annemarijn Poot 

 
 

 

Bedankt voor het deelnemen aan ons onderzoek! 

Met ons onderzoek proberen wij meer inzicht te krijgen in de attitudes die mensen hebben 

ten opzichte van nabestaanden. We willen dit onderzoeken aan de hand van de volgende 

vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname is 

volledig anoniem en de gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. 

Het is voor ons van groot belang dat u alle vragen beantwoord. 
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Algemene gegevens___________________________________________________________     

 

1. Leeftijd ….  jaar 

 

2. Geslacht ○ man ○ vrouw  

 

3. Burgerlijke staat ○ ongehuwd 

○ gehuwd 

○ samenwonend 

○ gescheiden 

○ weduwe/weduwnaar 

 

4. Opleidingsniveau ○ lagere school 

   ○ middelbare school 

   ○ MBO 

   ○ HBO 

   ○ WO 

 

5. Beroep  ………………. 

 

6. Inkomensniveau ○ minder dan € 2000 bruto per maand 

   ○ tussen de € 2000 en € 3000 bruto per maand 

   ○ meer dan € 3000 bruto per maand 

 

7. Kinderen ○ Ja ○ Nee 

 

8. Religie ○ Protestantisme  

  ○ Katholicisme 

  ○ Islam 

  ○ Geen 

  ○ Anders namelijk ………… 
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Ervaringen met betrekking tot het overlijden van een dierbare______________________ 

 

1. Is er ooit iemand in uw directe omgeving overleden? 

○ Ja  ○ Nee ( ga door naar Situatie 1 op pagina 4) 

 

2. Wie is er overleden, wanneer en wat was de doodsoorzaak?      

Wie (bv: opa, oma, vader, 

moeder, etc) 

Wanneer Doodsoorzaak 

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Op de volgende pagina’s volgen vier verschillende situaties. Het is voor het onderzoek van 

belang dat u geconcentreerd blijft en dat u zich, voor elke situatie afzonderlijk, zo goed 

mogelijk probeert in te leven.  

 

Na elke situatie volgt een aantal vragen. De vragen zullen betrekking hebben op het 

ontvangen en geven van sociale steun. Sociale steun kan men opdelen in emotionele steun en 

praktische steun. Onder emotionele steun verstaan we het bieden van een luisterend oor, het 

kunnen en willen praten met de nabestaanden over het verlies van de dierbare en andere 

emotionele aspecten. Praktische steun omvat de praktische kant zoals het doen van 

boodschappen voor de nabestaanden, het helpen regelen van de uitvaart en allerlei andere 

zaken die naar voren komen.  

  
Er zijn geen goede of foute antwoorden, probeer af te gaan op uw gevoel. Wel willen we u 

verzoeken alle vragen zorgvuldig te lezen en toe te passen op de bijbehorende situatie.  
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Situatie 1 

 

In de nacht van donderdag op vrijdag jongstleden is een inwoner van Utrecht in de binnenstad 

overleden. Het slachtoffer werd op weg naar huis staande gehouden door twee mannen. Er 

vond een woordenwisseling plaats waarna één van de verdachten een mes trok en het 

slachtoffer meerdere malen in de borststreek stak. Omstanders hebben nog geprobeerd het 

slachtoffer te reanimeren maar dit mocht niet baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. 

De daders zijn door de politie gearresteerd. 

 

1. Kunt u een inschatting geven over hoeveel behoefte de nabestaanden zullen hebben aan   

    steun van vrienden, familie en kennissen (op een schaal van 1-7)? 

    

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)  1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

2. Zou u zelf behoefte hebben aan steun wanneer het slachtoffer een familielid van u   

    was (op een schaal van 1-7)? 

     

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

3. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n   

    situatie wanneer u hen goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

     

    Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

    Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 

 

4. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n  

    situatie wanneer u hen minder goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

     

    Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

    Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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Situatie 2 

 

Vijf jaar geleden werd bij A voor het eerst kanker geconstateerd. Na verschillende 

chemokuren bleek de tumor verdwenen te zijn en werd A kankervrij verklaard. Vorig jaar 

december bleek de kanker echter weer teruggekeerd te zijn, in een agressievere vorm. Ook 

bleken er diverse uitzaaiingen te zijn. De kans op genezing was zeer klein. Na vier 

chemokuren is gebleken dat de behandeling van de tumor niet aansloeg. A is uiteindelijk 

thuis, in de nabijheid van partner en kinderen, vredig overleden.  

 

1. Kunt u een inschatting geven over hoeveel behoefte de nabestaanden zullen hebben aan  

    steun van vrienden, familie en kennissen (op een schaal van 1-7)? 

     

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

2. Zou u zelf behoefte hebben aan steun wanneer A een familielid van u   

    was (op een schaal van 1-7)? 

     

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

3. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n   

    situatie wanneer u hen goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

      

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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4. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n  

   situatie wanneer u hen minder goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

     

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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Situatie 3 

 

Iedere zaterdag gaat F met een groep vrienden eten. Afgelopen zaterdag kwam F echter niet 

opdagen. Geen van de vrienden had iets vernomen, hetgeen vreemd werd gevonden aangezien 

F normaliter altijd als één van de eerste aanwezig is. F stond bekend als een heel sociaal en 

gezellig persoon maar zat de laatste tijd een beetje in een dip. Na een aantal pogingen om F te 

bereiken werden de vrienden ongerust en besloten naar het huis van F te gaan om te kijken 

wat er aan de hand was. Een vriendin van F wist dat de buren een reservesleutel hebben en 

besloot deze te gaan halen nadat er niet open gedaan werd. Bij binnenkomst troffen ze het 

levenloze lichaam van F aan in het trapgat. F had zichzelf van het leven beroofd.  

 

1. Zou u een inschatting kunnen geven over hoeveel behoefte de nabestaanden zullen hebben       

    aan steun van vrienden, familie en kennissen (op een schaal van 1-7)? 

     

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

2. Zou u zelf behoefte hebben aan steun wanneer F een familielid van u   

    was (op een schaal van 1-7)? 

 

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

3. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n   

    situatie wanneer u hen goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

 

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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4. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n   

    situatie wanneer u hen minder goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

 

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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Situatie 4 

 

Na een lange werkdag reed R onlangs naar huis over de niet-verlichte provinciale weg. Het 

was een gure herfstige dag met veel bladeren op de weg. Toen R bijna thuis was begon het 

plotseling hard te regenen. R verloor de macht over het stuur en kwam uiteindelijk tot 

stilstand tegen een boom. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden op de plek van het 

ongeluk was R al overleden aan de opgelopen verwondingen. 

 

1. Zou u een inschatting kunnen geven over hoeveel behoefte de nabestaanden zullen hebben    

    aan steun van vrienden, familie en kennissen (op een schaal van 1-7)? 

 

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

 

2. Zou u zelf behoefte hebben aan steun wanneer R een familielid van u   

    was (op een schaal van 1-7)? 

    

    Geen behoefte (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (emotionele) 

    Geen behoefte (praktische)   1     2     3     4     5     6     7   Heel veel behoefte (praktische) 

3. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n  

    situatie wanneer u hen goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

 

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 

 

 

4. In hoeverre zou u zelf geneigd zijn tot het geven van steun aan de nabestaanden in zo’n  

    situatie wanneer u hen minder goed zou kennen (op een schaal van 1-7)? 

 

   Helemaal niet (emotionele) 1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (emotionele)  

   Helemaal niet (praktische)  1     2     3     4     5     6     7     Heel erg (praktische) 
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Mocht u nog op –of aanmerkingen hebben over de vragenlijst, dan kunt u deze hieronder 

noteren 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 


