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Samenvatting 

De positive invloed van sociale contacten en sociale steun heeft in de laatste 
decennia meer aandacht gekregen in de pedagogische, sociale en psychologische 
wetenschappen. Pas recent staan echter vragen centraal rondom de invloed van 
steunende relaties met ouders, vrienden, leekrachten, grootouders en andere 
belangrijke personen, op de sociale en emotionele ontwikkeling van 
adolescenten. Het is hierbij bekend dat ernstige gezondheidsproblemen een 
risico kunnen vormen voor de kwaliteit en het onderhouden van relaties met 
familie en vrienden, terwijl aan de andere kant relaties een belangrijke rol 
spelen in het omgaan met ziekte. Gezonheidsproblemen en beperkingen 
kunnen resulteren in matige tot ernstige restricties in de vervulling van sociale 
rollen, samenhangend met werk, vrijetijdsbesteding, familierelaties en 
vriendschappen. Unieke stressfactoren die samenhangen met beperkingen -
zoals het chronische karakter ervan, de onvoorspelbaarheid, en mogelijke 
vooroordelen - veroorzaken een zwaardere belasting op de vaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor het onderhouden en herstructureren van relaties. Als 
gevolg hiervan kunnen blinde en slechtziende jongeren problemen ervaren in de 
relaties met de buitenwereld, wat risico's voor de psychosociale ontwikkeling 
met zich mee kan brengen. 

In september 1994 is aan de Universiteit van Amsterdam een promotie
onderzoek gestart naar de betekenis van het persoonlijke netwerk en sociale 
steun van blinde en slechtziende adolescenten in de leeftijd van veertien tot 
vierentwintig jaar. Het onderzoek is een samenwerking met de FOVIG, de 
federatie voor ouders van visueel gehandicapte kinderen. Doelgroep van het 
onderzoek is alle blinde en slechtziende jongeren tussen de 14 en 24 jaar oud in 
Nederland. De respondenten mochten naast de visuele beperkingen geen 
andere beperking, als een auditieve of cognitieve beperking, hebben. Er is 
gekozen voor de adolescentie-periode omdat deze fase vele veranderingen met 
zich meebrengt, vooral rond de psychosociale ontwikkeling. Jongeren willen in 
deze periode bijvoorbeeld graag bij een groep horen, en voelen zich liever niet 
anders of bijzonder, bijvoorbeeld doordat zij niet (goed) kunnen zien. 

Doel van het onderzoek naar de betekenis van sociale contacten en 
sociale steun voor de aanpassing aan de visuele beperking en het gevoel van 
welbevinden, is het verzamelen van wetenschappelijke kennis om op deze wijze 
de mogelijkheden voor blinde en slechtziende jongeren en hun ouders te 
verbeteren. Tevens kunnen als gevolg van dit onderzoek aanbevelingen gegeven 
worden aan het (speciaal) onderwijs, expertise centra en andere organisaties 
voor blinde en slechtziende personen. Daarmee hopen we bij te dragen aan een 
verbetering van de opvoeding van en het onderwijs en hulpverlening aan blinde 
en slechtziende kinderen en jongeren, wat een gunstig effect op de ontwikkeling 
van deze kinderen zou kunnen hebben. 

Drie algemene vraagstellingen in dit onderzoek zijn {Hoofdstuk 1): 

a Wat zijn de structurele en functionele aspecten van de persoonlijke 
netwerken van blinde en slechtziende adolescenten, vergeleken met die 
van ziende adolescenten? 
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b Hoe is de psychosociale ontwikkeling - geoperationaliseerd als 
verschillende psychosociale kenmerken, welbevinden en eenzaamheid -
van blinde en slechtziende adolescenten, vergeleken met die van ziende 
adolescenten? 

c Wat is de relatie tussen enerzijds verschillende aspecten van het 
persoonlijke netwerk en anderzijds de psychosociale kenmerken, 
welbevinden en eenzaamheid bij blinde en slechtziende adolescenten, 
vergeleken met die relatie bij ziende adolescenten? 

Het theoretisch kader van dit onderzoek is gebaseerd op het socio-ecologische 
ontwikkelingsmodel (Van der Ploeg & Schölte, 1990). Centraal in dit model 
staat de wederzijdse invloed van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. 
Drie belangrijke subsystemen in die sociale omgeving zijn: de familie, de school 
en de peer-groep. Deze subsystemen vormen het sociale netwerk van een 
adolescent. De persoonlijke factoren of eigenschappen in het model hebben te 
maken met cognitieve en emotionele vaardigheden. In dit onderzoek noemen we 
ze psychosociale kenmerken, voorbeelden zijn: zelfwaardering, gevoel van 
controle en coping strategieën. De derde groep factoren in het model zijn 
demografische en macro-sociale factoren als; werkeloosheid, sociaal economische 
status en lichamelijke beperkingen. Naast het onderscheid in de factoren 
betrekking hebbend op de persoon, de sociale omgeving, demografische en 
macro-sociale factoren, wordt een tweede onderscheid gemaakt in het socio-
ecologische model. Dit betreft het onderscheid tussen risico factoren en 
protectieve factoren voor de ontwikkeling. 

In het theoretisch kader van het onderzoek zijn tevens aspecten van de 
sociaal kapitaal theorie gerelateerd aan gezondheid (Tijhuis, 1994) en ideeën 
over aanpassing aan een visuele beperking (Dodds et al., 1994) opgenomen. Op 
deze wijze bevat het theoretisch kader pedagogische, psychologische en 
sociologische variabelen {Hoofdstuk 2). 

Om de resultaten van blinde en slechtziende adolescenten te vergelijken met 
die van ziende adolescenten zijn twee vergelijkingsprojecten gekozen {Hoofdstuk 
3). Deze twee projecten vertonen de meest optimale gelijkenis met ons 
onderzoek naar de betekenis van persoonlijke netwerken en sociale steun bij 
blinde en slechtziende adolescenten. Het eerste vergelijkingsonderzoek is van 
de Universiteit Leiden: "Personal social networks and behavior problems in 
adolescence" (Buysse, 1997). Het tweede vergelijkingsonderzoek is afkomstig 
van de Universiteit Utrecht: "Opvoeden in Nederland" (Rispens, Hermanns & 
Meeus, 1996). De instrumenten die in deze twee projecten zijn gebruikt, worden 
in ons onderzoek ook toegepast. Vanwege de computer gestuurde 
dataverzamelings-methode en de visuele beperkingen van onze respondenten 
zijn de instrumenten licht aangepast. 

Persoonlijke interviews leken de beste methode voor de onderwerpen in 
ons onderzoek. Een nieuwe veelbelovende survey-methode in de sociale 
wetenschappen is enkele jaren geleden geïntroduceerd: computer gestuurde 
dataverzamelingsmethoden, oftewel Computer Assisted Data Collection 
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(CADAC). Het gebruik van een computer bij het verzamelen van data verbeterd 
de kwaliteit van de data. De voordelen van deze methode zijn: minder of geen 
missing values, vastgelegde antwoordmogelijkheden, items kunnen in een 
willekeurige volgorde aangeboden worden via randomisering waardoor volgorde 
effecten vermeden kunnen worden en alleen die vragen verschijnen op het 
scherm die voor die respondent van toepassing zijn. Enkele nadelen van CADAC 
zijn beschreven: bijvoorbeeld een bedreigend of beangstigend effect van 
computergebruik en een minder persoonlijk en sensitief contact tussen 
interviewer en respondent. 

In ons onderzoek naar gevoelige onderwerpen als sociale contacten, 
sociale steun, gevoelens van zelfwaardering en eenzaamheid, was een computer 
gestuurd persoonlijk interview (oftewel computer assisted personal 
interviewing: CAPI) de meest geschikte methode. Echter bij de keuze voor de 
methode moesten we tevens rekening houden met de vergelijkings-
mogelijkheden met de onderzoeken van Leiden en Utrecht. Om een valide 
vergelijking met resultaten van ziende jongeren op enkele instrumenten te 
bewerkstelligen, en vanwege de mogelijkheden van sociaal wenselijke 
antwoorden, werd bij sommige instrumenten een andere methode gebruikt 
namelijk: computer gestuurd zelf-interviewen (oftewel computer assisted self-
interviewing: CASI). Hierbij typen respondenten zelf, in privacy, hun 
antwoorden in. 

Zestien interviewsters, allen studenten Orthopedagogiek van 
verschillende universiteiten, volgden een drie-daagse interview training. Het 
interview vond vervolgens plaats in de thuissituatie van de respondent en nam 
gemiddeld anderhalf uur in beslag. Verschillende materialen zijn ontwikkeld 
om het interview proces te ondersteunen, zoals een veldgids met instructies 
voor de interviewers, antwoordkaarten ter ondersteuning van het geheugen van 
de respondenten en een kartonnen aanpassing voor het toetsenbord om 
respondenten waar mogelijk te assisteren bij het zelf intikken van de 
antwoorden bij het CASI-gedeelte in het interview. 

De meeste instrumenten zijn gestandaardiseerde vragenlijsten met 
gesloten vragen, ongeveer 10% van het interview bestond uit open vragen. De 
resultaten van een evaluatie gericht op de assumpties voor normaliteit, 
homogeniteit van de covariantiematrix, lineariteit en multicollineariteit van de 
data waren bevredigend. Naast beschrijvende analyses werden multiple 
regressie analyses uitgevoerd om te bepalen hoe achtergrond kenmerken als 
geslacht, leeftijd en de ernst van de visuele stoornis, de afhankelijke variabelen 
als de grootte van het netwerk of de mate van eenzaamheid konden 
voorspellen. Om verschillen tussen groepen jongeren te onderzoeken werden t-
testen en oneway analyses gebruikt. Correlaties werden uitgevoerd om 
bivariate samenhangen tussen variabelen te onderzoeken. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van een meer geavanceerde statistische techniek, namelijk structurele 
vergelijkings modellen (oftewel Structural Equation Modeling: SEM), om de 
directe en indirecte effecten van variabelen op elkaar te analyseren. 
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Met medewerking van het speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden en 
instellingen voor hulpverlening, zijn meer dan 950 blinde en slechtziende 
adolescenten benaderd (de geschatte populatie van blinde en slechtziende 
adolescenten in Nederland) om mee te werken aan dit onderzoek (Hoofdstuk 4). 
Het respons percentage was 37%, 354 adolescenten wilden mee werken aan dit 
onderzoek. Het percentage adolescenten dat niet mee wilde doen of niet 
reageerden op de oproep was hoger dan verwacht. Echter, op basis van twee 
onderzoeken naar de groep adolescenten die niet mee wilden doen, beschouwen 
we de groep adolescenten die aan het onderzoek heeft meegedaan in hoge mate 
gelijk aan de groep die niet mee wilde doen. 

Van de uiteindelijke groep van 316 respondenten zijn 166 man en 150 
vrouw. Leeftijd is gecategoriseerd in drie groepen: 14 tot en met 17 jaar 
(N=144), 18 tot en met 20 jaar (N=98) en 21 tot en met 23 jaar (N=74). De 
ernst van de visuele stoornis is ook gecategoriseerd: braille gebruiken (N=60), 
ernstig slechtziend (N=58) en matig slechtziend (N=198). De spreiding van 
achtergrond kenmerken van de respondenten was goed. 

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op het persoonlijke netwerk 
{Hoofdstuk 5). Wat is de grootte en samenstelling van het netwerk van blinde 
en slechtziende jongeren? Hoe is de sociale steun, het evenwicht tussen steun 
krijgen en steun geven en zijn ze tevreden met deze netwerk-aspecten? De 
gemiddelde grootte van het netwerk was 15 personen. Blinde en slechtziende 
jongeren hebben een significant kleiner netwerk vergeleken met ziende 
jongeren, deze laatste noemden gemiddeld 20 personen. De grootste sectoren in 
het netwerk van visueel gehandicapte jongeren waren vrienden, familieleden en 
gezinsleden. De meerderheid van de netwerkleden bestaat uit niet-familieleden, 
10% van de netwerkleden is ook blind of slechtziend. Professionals vormen 
maar een klein deel van het netwerk (5%). 

Blinde en slechtziende adolescenten ervaren redelijk veel sociale steun, 
vooral van ouders en peers. Ze ervaren meer steun van formele netwerkleden 
dan van broers/zusters of familieleden. Met betrekking tot de tevredenheid is 
de meerderheid van de respondenten tevreden met de steun die ze ervaren. 

Wat is de samenhang tussen de verschillende netwerk-aspecten? De 
significante samenhangen die we vonden waren allen matig sterk. De grootte 
van de verschillende sectoren in het netwerk hingen positief met elkaar samen, 
wat duidelijk maakt dat het noemen van veel personen in de ene sector vaak 
samengaat met het noemen van veel personen in een andere sector. De sociale 
steun maten van de twee gebruikte instrumenten correleerden sterk met 
elkaar. We vonden significante positieve correlaties tussen sociale steun en 
tevredenheid met steun. De samenhang tussen steun van ouders en van peers 
was ook significant, net als die tussen steun van peers en evenwichtige steun 
relaties met netwerkleden in het algemeen. Een groot netwerk hangt samen 
met veel steun, ondanks dat we bij de berekening van totale steun corrigeerden 
voor het aantal genoemde netwerkleden. Interessant is de relatie tussen het 
hebben van veel visueel gehandicapte vrienden enerzijds en veel ouderlijke 
steun en evenwichtige steunrelaties anderzijds. Respondenten met een partner 
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ervaarden meer evenwichtige relaties in het algemeen. 
Wat zijn de verschillen met betrekking tot de netwerk-aspecten tussen 

subgroepen in de groep visueel gehandicapte jongeren? Samenvattend blijkt dat 
voor de volgende achtergrondkenmerken de grootste verschillen gevonden zijn: 
wonen in een instelling, de werksituatie, de ernst van de stoornis en de aard 
van de stoornis. De kenmerken leeftijd, moment van ontstaan van de stoornis 
en de afhankelijkheid van personen met betrekking tot mobiliteit toonden in 
enkele gevallen verschillende resultaten. De kleine verschillen voor leeftijd en 
geslacht zijn enigszins verrassend te noemen. Dus, een mix van persoonlijke en 
omgevingskenmerken lieten verschillen zien in de netwerk-aspecten, hoewel de 
verschillen klein zijn. 

Hoe verschillen blinde en slechtziende adolescenten van jongeren zonder 
visuele beperking wat betreft de netwerk-aspecten? Vergeleken met ziende 
jongeren noemden de blinde en slechtziende jongeren significant minder 
familieleden, buren en vrienden. Dit resulteerde in een kleiner netwerk. De 
resultaten van visueel gehandicapte jongeren vertonen meer overeenkomsten 
met die van jongeren met gedragsproblemen (Buysse, 1997), dan met die van 
jongeren zonder problemen. Blinde en slechtziende jongeren ervaren vergeleken 
met ziende jongeren, minder sociale steun van de meeste netwerkleden, hoewel 
de steunscore van peers gelijk is. Dit onverwachte resultaat is ook zichtbaar in 
de resultaten voor evenwicht in sociale steun, visueel gehandicapte jongeren 
ervaren vergeleken met ziende jongeren meer evenwicht in steunrelaties, 
hoewel beide groepen meer steun krijgen dan geven. Als echter blinde en 
slechtziende jongeren ouder dan 18 jaar uit de analyses gehaald worden, om de 
groep wat betreft leeftijd meer gelijk te maken met de groep ziende jongeren, is 
de evenwichtscore voor beide groepen gelijk. Het verschil in sociale steun blijft 
wel bestaan. 

Concluderend kan gesteld worden dat blinde en slechtziende jongeren 
een meer gelijk dan verschillend netwerk hebben vergeleken met ziende 
jongeren. Als er verschillen gevonden werden dan waren ze klein, en hadden ze 
vaker betrekking op structurele netwerk-aspecten dan op functionele aspecten. 

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op psychosociale kenmerken, 
welbevinden en eenzaamheid {Hoofdstuk 6). De blinde en slechtziende 
adolescenten in dit onderzoek blijken een redelijk goede psychosociale 
ontwikkeling door te maken. De respondenten hebben waardering voor zichzelf, 
en ze ervaren een redelijke mate van interne locus of control. De aanvaarding 
of acceptatie van de visuele beperkingen is niet in een alarmerende staat, net 
als het adaptieve vermogen. In het algemeen voelen ze zich gelukkig en niet 
vaak eenzaam. Hoewel voor eenzaamheid en het gebruik van de meest 
effectieve coping strategieën in probleemsituaties de resultaten relatief 
enigszins minder gunstig lijken. 

Met correlatie analyses is gekeken naar de samenhang tussen 
zelfwaardering, locus of control, coping strategieën, acceptatie van de 
beperking, adaptief vermogen, welbevinden en eenzaamheid. Sterke verbanden 
werden gevonden tussen zelfwaardering, acceptatie van de beperking, 
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welbevinden en eenzaamheid. Het adaptieve vermogen blijkt sterk samen te 
hangen met welbevinden en eenzaamheid. De mate van interne controle 
correleert met welbevinden en zelfwaardering. Voor coping strategieën zijn de 
resultaten wisselend, de resultaten verschillen voor verschillende soorten 
strategieën. Het vaak gebruik maken van probleem-gerichte strategieën hangt 
zwak samen met hoge scores voor welbevinden, zelfwaardering, gevoel van 
interne controle en het frequent gebruiken van actieve strategieën in 
probleemsituaties die samenhangen met de visuele beperking. 

Van de totale groep (N=316), blijkt ongeveer 14% relatief meer 
problemen op één domein of meer te ervaren. Voor eenzaamheid is dit 
percentage iets hoger. Regressie analyses toonden aan dat voor de volgende 
achtergrond kenmerken minder positieve resultaten gevonden werden: voor 
vrouwen, afhankelijk voelen van anderen met betrekking tot mobiliteit, een 
laat verworven beperking, en een progressieve stoornis. Hieruit blijkt dat voor 
de blinde en slechtziende jongeren die psychosociale problemen ervaren, deze 
vooral te voorspellen zijn 
door visus-gerelateerde kenmerken en veel minder door socio-demografische en 
omgevingskenmerken. 

De resultaten van onze respondenten werden vervolgens vergeleken met 
die van ziende jongeren (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). Blinde en 
slechtziende jongeren rapporteerden een significant hogere zelfwaardering dan 
ziende jongeren, zelfs als voor het leeftijdver schil tussen de twee groepen 
gecontroleerd is. In het algemeen zijn de resultaten voor locus of control en 
gevoelens van eenzaamheid gelijk voor de twee groepen jongeren. Voor coping 
strategieën zijn de resultaten ingewikkelder. Blinde en slechtziende 
adolescenten gebruiken probleem-gerichte strategieën vaker, dit zijn vaak 
effectieve strategieën. Echter, zij maken ook vaker gebruik van vermijden, wat 
minder effectief is. Ziende jongeren blijken gelukkiger dan visueel gehandicapte 
jongeren, maar na controle voor het leeftijdsverschil, blijken er geen verschillen 
voor welbevinden te bestaan. 

Concluderend, de met regelmaat beschreven of besproken problematische 
psychosociale ontwikkeling lijkt geen betrekking te hebben op de blinde en 
slechtziende jongeren in dit onderzoek. Enkel een kleine groep (ongeveer 14%) 
ervaart relatief meer problemen op dit gebied, maar dit is vaak ook het geval 
bij niet-gehandicapte jongeren. Er zijn meer overeenkomsten tussen de twee 
groepen (visueel gehandicapte en niet-gehandicapte jongeren) gevonden dan 
verschillen. Waar we verschillen gevonden hebben waren deze klein. Onze niet 
alarmerende resultaten met betrekking tot de psychosociale ontwikkeling 
bevestigen de recente resultaten van een Fins onderzoek bij blinde en 
slechtziende jongeren (Huurre et al., 1998, 1999). Zij vonden vele gelijkenissen 
voor de psychosociale ontwikkeling van visueel gehandicapte en niet-
gehandicapte adolescenten, maar benadrukten wel de behoefte aan meer 
aandacht voor deze ontwikkeling van meisjes. 
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Met de derde onderzoeksvraag proberen we inzicht te geven in de samenhangen 
tussen netwerk-aspecten, het adaptieve vermogen, welbevinden en achtergrond 
kenmerken van respondenten {Hoofdstuk 7). Het antwoord op deze vraag wordt 
gevormd door drie confïrmatieve factor analyses met het programma AMOS, 
correlatie resultaten en een grote set resultaten van Structural Equation 
Modeling (SEM), ook met het programma AMOS. 

De confïrmatieve factor analyses voor de factor structuur van de 
netwerk-aspecten, lieten een twee-factor structuur zien: een factor structurele 
netwerk kwaliteit en een factor functionele netwerk kwaliteit, respectievelijk 
met de structurele en functionele netwerk-aspecten. De sterkste indicatoren 
voor de factoren waren: de grootte van het netwerk, totale steun, steun van 
peers en satisfactie met steun. 

Eén factor, adaptief vermogen, werd gevonden met de confïrmatieve 
factor analyses met de psychosociale kenmerken. Alle paden van de indicatoren 
naar de factor waren significant, zelfwaardering en acceptatie waren de meest 
belangrijke indicatoren. Naast de positieve samenhang van interne locus of 
control en acceptatie met de factor adaptief vermogen, bleek er een negatieve 
correlatie te bestaan tussen de error termen van locus of control en acceptatie. 
Dit impliceert een contradictie in de resultaten: een hoge score voor interne 
locus of control is soms geassocieerd met een lage score op acceptatie en vice 
versa. 

Een acceptabele één-factor structuur voor welbevinden is gevonden met 
de data van onze respondenten. Alle paden van algemeen geluk, geluk op drie 
domeinen (school, sport en vriendenkring) en eenzaamheid naar de factor 
welbevinden waren significant. Geluk met betrekking tot sport was de minst 
belangrijke indicator en het algemeen gevoel van geluk en eenzaamheid de 
belangrijkste. Naast de positieve samenhang van geluk op school en geluk met 
de vriendenkring met de factor welbevinden bestond er een negatieve correlatie 
tussen de error termen van geluk op deze twee domeinen. Dit impliceert dat 
een hoge score op het ene en een lage score op het andere domein en vice versa. 

De drie afzonderlijke meetmodellen (factor structuren) werden vervolgens 
gecombineerd in één verklaringsmodel voor de directe en indirecte relaties 
tussen alle vier factoren. Voordat we de resultaten daarvan weergeven zijn ook 
de bivariate correlaties tussen enerzijds de netwerk-aspecten en anderzijds de 
psychosociale kenmerken, welbevinden en eenzaamheid onderzocht, ter 
introductie van het verklaringsmodel. Hieruit kwam naar voren dat enkele 
matig sterke correlaties bestonden. In het algemeen hadden de functionele 
netwerk-aspecten meer samenhangen met psychosociale kenmerken, 
welbevinden en eenzaamheid dan de structurele netwerk-aspecten. De meest 
belangrijke netwerk-aspecten in deze zin waren: satisfactie met steun, een 
evenwichtige steunrelatie, veel steun van peers, veel steun in totaal, een 
partner hebben en veel vrienden. 

We gebruikten de methode Structural Equation Modeling om directe en 
indirecte relaties tussen de vier factoren - van de drie meetmodellen - op een 
exploratieve wijze te onderzoeken. Het beste, meest geschikte, model dat we 
vonden was niet perfect. In het bepalen van dit model hebben we enkele, deels 
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theoretisch gefundeerde, veranderingen aangebracht. Het model heeft een 
magere passing op onze data, waardoor de interpretaties de nodige 
voorzichtigheid behoeven. 

Vier significante positieve paden werden gevonden. Het eerste pad was 
dat tussen structurele netwerk kwaliteit en functionele netwerk kwaliteit. De 
paden van structurele netwerk kwaliteit naar de andere factoren - adaptief 
vermogen en welbevinden - waren niet significant. De factor functionele 
netwerk kwaliteit had wel een significante betekenis voor adaptief vermogen en 
welbevinden, er lopen significante positieve paden. Omdat steun, en vooral 
steun van peers, en satisfactie met steun de sterkste indicatoren waren voor de 
factor functionele netwerk kwaliteit, zijn deze aspecten ook het meest van 
belang voor het adaptief vermogen en welbevinden. Van de factor adaptief 
vermogen gaat een significant sterk positief pad naar welbevinden. 
Concluderend, de factor functionele netwerk kwaliteit is betekenisvol voor 
welbevinden vanwege het directe en indirecte effect, via adaptief vermogen. De 
factor structurele netwerk kwaliteit is minder belangrijk. De psychosociale 
kenmerken zijn ook belangrijk voor het welbevinden. Het uiteindelijke 
verklaringsmodel geeft een percentage verklaarde variantie van de factor 
welbevinden van 69%. 

Achtergrond kenmerken van de respondenten bleken enkele significante 
paden naar de factoren in het verklaringsmodel te geven. Geslacht, aard van de 
stoornis en afhankelijkheid van personen met betrekking tot mobiliteit waren 
de meest belangrijke kenmerken. Leeftijd en zelfstandig wonen droegen minder 
sterk bij tot een groter percentage verklaarde variantie. Op basis van de SEM-
resultaten kan voorzichtig een indicatie gegeven worden over groepen 
respondenten die meer risico op problemen hebben: jonge respondenten (14-17 
jaar), adolescenten met een progressieve stoornis, vrouwen, respondenten die 
zich meer afhankelijk voelen met betrekking tot mobiliteit, blinde respondenten 
en adolescenten die geheel op zichzelf wonen. 

Vervolgens werden overeenkomsten en verschillen onderzocht met 
betrekking tot de betekenis van netwerk-aspecten tussen onze respondenten en 
ziende jongeren van de twee vergelijkingsstudies. Overeenkomsten waren de -
kleine - effecten van netwerk-aspecten op het adaptief vermogen en 
welbevinden, en vooral de weinige betekenis van de structurele netwerk
aspecten. Het belang van sociale steun was een overeenkomst, met in beide 
gevallen een belangrijke rol voor de steun van peers. In ons onderzoek was de 
betekenis van ouderlijke steun kleiner vergeleken met de vergelijkingsstudies, 
maar dit zou te maken kunnen hebben met de oudere leeftijd van onze 
respondenten. 

Hoofdstuk 8 bevat conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de resultaten van 
het onderzoek. Geconcludeerd kan worden dat het theoretisch kader van het 
onderzoek goede en zeer bruikbare richtlijnen gaf voor de keuze van variabelen, 
de opzet van de analyses, en de relaties tussen variabelen. Het verklarings
model, getoetst met Structural Equation Modeling, is grotendeels gebaseerd op 
het theoretisch kader en bleek toepasbaar. Het geeft inzicht in het beschrijven 
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van succesvolle groepen blinde en slechtziende jongeren en groepen die meer 
risico lopen. In het algemeen kunnen we constateren dat het theoretisch kader 
zoals weergegeven in Hoofdstuk 2, bevestigd en verbeterd is in ons onderzoek. 

De respondenten in dit onderzoek benadrukten de behoefte aan aandacht 
voor onderwerpen als: hoe ga ik om met mezelf en hoe ga ik om met anderen. 
Dit aspect in de ontwikkeling moet altijd onderdeel vormen van de opvoeding 
en hulp aan blinde en slechtziende adolescenten. Tevens is het evenwicht 
tussen de noodzakelijkheid van bepaalde vormen van steun voor bepaalde 
terreinen, en het streven naar onafhankelijkheid een zeer belangrijk gegeven in 
het dagelijks leven van de adolescenten. 

Functionele netwerk-aspecten bleken belangrijk te zijn voor het adaptief 
vermogen en welbevinden van blinde en slechtziende adolescenten. Omdat 
enkele structurele netwerk-aspecten samenhangen met functionele aspecten, 
moeten zij echter niet genegeerd worden. De ervaren steun van peers bleek van 
belang te zijn voor het adaptief vermogen en welbevinden, het lijkt zelfs nog 
sterker te zijn dan het belang van steun van ouders in de adolescentie periode. 
Daarom is aandacht voor de kwaliteit en inhoud van het contact met peers als 
aanbeveling opgenomen in dit proefschrift. 

Van de psychosociale kenmerken, bleken zelfwaardering en acceptatie 
van de beperkingen meer van belang dan de andere kenmerken. Deze twee 
kenmerken moeten dan ook nadrukkelijke aandacht krijgen in de opvoeding 
van en het onderwijs en de hulpverlening aan blinde en slechtziende kinderen 
en jongeren. Voorts bleek dat gevoel van onafhankelijkheid in mobiliteit 
samenhing met gelukkig zijn, net als veel steun ervaren en gelukkig zijn. Het 
omgaan met deze moeilijke balans tussen steun krijgen en onafhankelijk willen 
zijn moet daarom meegenomen worden in de opvoeding en begeleiding. 
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