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Summary: Social comparison is increasingly recognized

as an important cognitive process in adaptation to old

age. By comparing themselves with age peers who are

doing worse, i.e., downward comparison, older persons

can make an adjusted assessment that allows them to

reinterpret their present lives in a positive manner.

“Even though I can no longer do my own shopping,

I’m still fortunate compared to those who can not leave

their houses at all”. In this way, older persons may

preserve a certain level of life satisfaction, despite age-

related loss. In a study among 455 community-dwelling

older persons, the effects of social comparison on life

satisfaction were examined. Older persons were confron-

ted with a fictitious interview with either an upward or a

downward target. After downward comparison, older

persons felt more satisfied with their lives than after

upward comparison, especially those who had higher

levels of frailty. These effects were only found with

lower levels of identification. With higher levels of iden-

tification, older persons felt more satisfied with their lives

after upward comparison than after downward compa-

rison. Apparently, downward comparison only serves its

self-enhancing function on life satisfaction among frail

elderly persons when they perceive the comparison target

as different from themselves.

Samenvatting Sociale vergelijking wordt in toenemende

mate erkend als een belangrijke cognitieve strategie bij

het omgaan met leeftijdsgerelateerde veranderingen.

Door zich te vergelijken met leeftijdsgenoten die het

slechter doen, i.e., neerwaartse vergelijking, kunnen

ouderen hun eigen situatie op een positieve manier her-

interpreteren: “Hoewel ik mijn boodschappen niet meer

zelf kan doen, mag ik me gelukkig prijzen vergeleken met

anderen die hun huis helemaal niet meer uit komen”. Op

deze manier kunnen ouderen, ondanks leeftijdsgerela-

teerde verliezen, toch een bepaalde mate van tevreden-

heid met hun leven behouden. Wij onderzochten het

effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levens-

satisfactie van 455 thuiswonende ouderen. Deze ouderen

kregen een fictief interview te lezen met een opwaartse,

dan wel een neerwaartse vergelijkingsander. Na neer-

waartse vergelijking werd meer tevredenheid over de

eigen situatie gerapporteerd dan na opwaartse vergelij-

king, vooral onder ouderen met een hogere mate van

fragiliteit. Deze effecten werden echter alleen gevonden

bij een lagere mate van identificatie met de vergelijkings-

ander. Bij een hogere mate van identificatie rapporteer-

den fragiele ouderen meer levenssatisfactie na opwaartse

dan na neerwaartse vergelijking. Blijkbaar hebben fragi-

ele ouderen alleen baat bij neerwaartse vergelijking wan-

neer ze de vergelijkingsander als verschillend ervaren.
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Inleiding en probleemstelling

“We are always the same age inside”. Volgens dit citaat

vanGertrude Stein blijven we van binnen altijd even oud.

Toch zijn er veel dingen die op latere leeftijd veranderen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste biologische

functies, zoals longinhoud en spiersterkte,1,2 op hogere

leeftijd achteruitgaan, en dat ouderen meer beperkingen

tegenkomen op het gebied van perceptie, aandacht en

geheugen.3-5 Deze fysieke en cognitieve veranderingen

kunnen ouderen dermate beperken in hun dagelijks func-

tioneren dat het moeilijk wordt om vroegere activiteiten

en sociale contacten te onderhouden. Doordat het sociale

netwerk van ouderen ook steeds meer vergrijst, krijgen

velen verder te maken met het verlies van naasten door

ziekte of overlijden.

Hoewel ouder worden samengaat met een groot aantal

(negatieve) veranderingen zijn ouderen over het alge-

meen net zo tevreden met hun leven als jongeren.6,7 Vol-

gens Baltes en Baltes slagen ouderen erin gelukkig te

blijven doordat ze hun criteria van succes en falen aan-

passen.6 Eén van de subjectieve criteria waarmee mensen

hun objectieve levensomstandigheden beoordelen is soci-

ale vergelijking.8 In zijn sociale vergelijkingstheorie iden-

tificeert Festinger de behoefte van mensen om hun

opvattingen en vaardigheden te evalueren.9 In de afwe-

zigheid van objectieve criteria kan deze evaluatie plaats-

vinden door de eigen opvattingen en vaardigheden te

vergelijken met die van anderen. Door zichzelf te verge-

lijkenmet anderen die slechter af zijn, creërenmensen een

lager referentiepunt, waardoor ze de eigen situatie op een

positieve manier kunnen herinterpreteren.10 Door zich-

zelf te vergelijken met anderen die beter af zijn, i.e.,

opwaartse vergelijking, wordt de eigen situatie in een

ongunstig daglicht geplaatst, waardoor mensen zich

juist minder tevreden zullen voelen.11

Hoewel sociale vergelijkingsinformatie als een neutraal

criterium kan fungeren voor de evaluatie van de eigen

situatie9, zijn er aanwijzingen dat sociale vergelijking ook

strategisch ingezet wordt wanneer mensen zich bedreigd

voelen. Wanneer mensen een achteruitgang in de eigen

situatie ervaren, kan sociale vergelijking hen helpen om

zich aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden.12 In

zijn neerwaartse vergelijkingstheorie stelt Wills dat men-

sen na een daling in hun welbevinden gemotiveerd zijn om

neerwaartse vergelijkingen temaken.13Dergelijke gunstige

vergelijkingen kunnen dienen om je zelfbeeld te verheffen

en negatieve emoties als gevolg van dreiging of verlies te

reguleren. Wills’ theorie wordt ondersteund door onder-

zoek onder groeperingen met een verhoogde kans op ver-

lies, zoals kankerpatiënten,14,15 mensen in de WAO,16

reumapatiënten, 17 moeders van medisch-kwetsbare kin-

deren,17 en vrouwen met een verlaagde vruchtbaarheid.17

Toch kunnen mensen die zich bedreigd voelen ook de

neiging vertonen om zich te vergelijken met anderen die

beter af zijn.18 In verschillende onderzoeken, bijvoor-

beeld onder kankerpatiënten,19-21 werd informatie over

een persoon die het beter doet verkozen boven informatie

over een persoon die het slechter doet. Taylor en Lobel

weten deze tegenstrijdige bevindingen te verzoenen met

hun suggestie dat neerwaartse en opwaartse vergelijking

in verschillende behoeftes voorzien.18 Neerwaartse ver-

gelijking kan gezien worden als een poging om negatieve

emoties te reguleren door zelfverheffing, terwijl

opwaartse vergelijking gezien kan worden als een poging

tot zelfverbetering, aangezien deze laatste vorm van soci-

ale vergelijking mogelijk informatie biedt over de oplos-

sing van een probleem en kan dienen als bron van hoop

en inspiratie. 18

Veranderingen die op hoge leeftijd plaatsvinden wor-

den geassocieerd met een gevoel van verminderde con-

trole, en zijn vaak moeilijk te keren.22 Het belang van de

zelfverheffingsfunctie van sociale vergelijking neemt

hierdoor op een hogere leeftijd toe.23 Ouderen zullen

immers meer baat hebben bij een positieve herinterpre-

tatie van hun huidige situatie, dan bij pogingen die

gericht zijn op het keren van veranderingen die buiten

hun controle liggen. Heidrich en Ryff hebben inderdaad

gevonden dat oudere vrouwen meer gemotiveerd waren

om zelfverheffende sociale vergelijkingen te maken op

gebieden die achteruitgaan met een hogere leeftijd.24

Fysieke gezondheid, bijvoorbeeld, genereerde meer neer-

waartse vergelijkingen dan vriendschap, een domein dat

meer ruimte laat voor verbetering. Verder bleken de

positieve effecten van sociale vergelijking op mentaal

functioneren het sterkst te zijn voor vrouwen die een

slechte gezondheid hadden. Hoewel dit één van de wei-

nige studies is die de gevolgen van sociale vergelijking

relateert aan ouderdomsverschijnselen, zijn er verschil-

lende studies die een positiever effect van neerwaartse

vergelijking rapporteren naarmate mensen meer negatief

affect ervaren.25-27 Gibbons vond bijvoorbeeld dat, wan-

neer je mensen confronteert met andermans ellende, dit

een stemmingsverbetering tot gevolg had onder depres-

sieve respondenten, maar niet onder niet-depressieven.27

Blijkbaar halen mensen meer troost uit de gedachte dat

anderen het slechter doen naarmate ze zich depressiever

voelen. Omdat ouderdomsverschijnselen positief gerela-

teerd zijn aan metingen van negatief affect,28 verwachten

wij dat neerwaartse vergelijking meer troost biedt naar-

mate ouderen meer lichamelijke en psychosociale verlie-

zen hebben geleden.

In deze studie werd demate waarin ouderen te kampen

hebben met ouderdomsverschijnselen geconceptuali-

seerd als fragiliteit. Fragiliteit is een gerontologisch con-

cept, dat eenmix aanduidt van beginnende problemen op
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fysiek, cognitief en psychosociaal gebied. Deze mix van

problemen maakt fragiele ouderen kwetsbaar voor onge-

wenste uitkomsten als de afhankelijkheid van anderen,

een verlies in fysiologische reserves, en chronische

ziekte.29 Aangezien neerwaartse vergelijking fragiele

ouderen kan helpen om de eigen situatie op een positieve

manier te herinterpreteren, verwachten we dat ouderen

meer tevreden zijn met hun leven na neerwaartse dan na

opwaartse vergelijking, vooralwanneer ze in hogere mate

fragiel zijn.

Het positieve effect van neerwaartse vergelijking zal

niet alleen afhangen van de mate van fragiliteit van oude-

ren, maar ook van de mate waarin zij zich identificeren

met de vergelijkingsander. Onderzoek naar de positieve

gevolgen van neerwaartse vergelijking is gebaseerd op de

assumptie dat personen de eigen situatie afzetten tegen

die van de vergelijkingsander, ofwel, dat ze zich concen-

treren op de verschillen tussen zichzelf en de persoon die

het slechter doet.30 Volgens het identificatie-contrast

model van Buunk en Ybema zijn mensen gemotiveerd

om zichzelf te contrasteren tegen anderen die het slechter

doen omdat dit leidt tot gevoelens van superioriteit,

waardoor ze zich relatief gelukkig voelen met de eigen

omstandigheden.31 Wanneer neerwaartse vergelijking

echter leidt tot identificatie in plaats van contrast, kan

dit angst oproepen om op eenzelfde manier te eindigen

als de vergelijkingsander.32 Deze angst zorgt er waar-

schijnlijk voor datmensen zichminder juist minder tevre-

den gaan voelen met hun leven, omdat “het mij ook zou

kunnen overkomen”. Doordat neerwaartse vergelijking

alleen tot zelfverheffing leidt bij een lage mate van iden-

tificatie met de vergelijkingsander, verwachten we dat

fragiele ouderen alleen meer tevredenheid met hun leven

zullen ervaren na neerwaartse vergelijking wanneer iden-

tificatie met de vergelijkingsander laag is.

Samenvattend is de eerste hypothese van dit onder-

zoek dat ouderenmeer tevredenheid met hun leven zullen

ervaren na neerwaartse dan na opwaartse vergelijking.

Dit, aangezien neerwaartse vergelijking een lager referen-

tiepunt biedt bij de evaluatie van de eigen omstandig-

heden. De tweede hypothese bouwt verder op de eerste,

door te stellen dat neerwaartse vergelijking tot meer

levenssatisfactie zal leiden dan opwaartse vergelijking,

vooral onder ouderen die een hogere mate van fragiliteit

bezitten. Wanneer ouderen aanzienlijke leeftijdsgerela-

teerde verliezen hebben geleden, zoals het geval is bij

een hoge mate van fragiliteit, zal zelfverheffing door

neerwaartse vergelijking een belangrijk middel worden

om negatieve emoties te reguleren. Omdat neerwaartse

vergelijking deze functie alleen vervult bij een lage mate

van identificatie met de vergelijkingsander, kunnen onze

verwachtingen verder uitgewerkt worden in een derde

hypothese, die voortbouwt op de tweede: neerwaartse

vergelijking zal tot meer levenssatisfactie leiden dan

opwaartse vergelijking, vooral onder ouderen die in

hogere mate fragiel zijn, maar alleen wanneer deze zich

in lage mate met de vergelijkingsander identificeren. Met

andere woorden, we verwachten een drie-weginteractie te

vinden tussen de richting van sociale vergelijking, mate

van fragiliteit en mate van identificatie met de vergelij-

kingsander. Onder meer fragiele ouderen die zich in lage

mate met de vergelijkingsander identificeren zal neer-

waartse vergelijking tot meer levenssatisfactie leiden

dan opwaartse vergelijking, terwijl onder meer fragiele

ouderen die zich in hoge mate met de vergelijkingsander

identificeren neerwaartse vergelijking tot minder levens-

satisfactie zal leiden dan opwaartse vergelijking. Onder

minder fragiele ouderen zullen deze effecten minder sterk

optreden.

Methode

Steekproef en procedure

In augustus 2001 werd een vragenlijst naar een willekeu-

rige steekproef van duizend ouderen gestuurd. De adres-

sen van deze steekproef waren verkregen uit de registers

van zes gemeenten in het Noorden, namelijk, Groningen,

Delfzijl, Zuidhorn, Leeuwarden, Heerenveen, en Smal-

lingerland, die we benaderd hadden met een verzoek om

een willekeurige selectie van zelfstandig wonende oude-

ren van 65 jaar en ouder. Vijfenveertig procent van de

geadresseerden stuurde hun vragenlijst terug (N = 455).

Door in één versie van de vragenlijst opwaartse verge-

lijkingsinformatie op te nemen, en in een andere versie

neerwaartse vergelijkingsinformatie werd de richting van

de sociale vergelijking die respondenten maakten gema-

nipuleerd. Respondenten kregen willekeurig één van

beide versies toegestuurd. Er werd ze verteld dat het

huidige onderzoek betrekking had op de manier waarop

mensen van 65 jaar en ouder betekenis geven aan hun

leven, en dat ze een interview te lezen zouden krijgen dat

in een eerder stadium van dit onderzoek afgenomen was.

Respondenten kregen de instructie om dit interview zorg-

vuldig door te lezen, omdat ze achteraf een aantal vragen

over dit fragment zouden moeten beantwoorden.

Opwaartse conditie. Vijftig procent van de geadres-

seerden die hun vragenlijst terugstuurden had de

versie met opwaartse vergelijkingsinformatie ontvangen

(N = 229). Van de respondenten in de opwaartse con-

ditie was 43 % man en 57 % vrouw. De gemiddelde

leeftijd was 74, waarbij de oudste respondent een leeftijd

had van 94 jaar oud. De gemiddelde score op fragiliteit

was 2.92, waarbij de laagste score nul was, en de hoogste

11. Vierenzestig procent van de respondenten in de
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opwaartse conditie had een partner waarmee ze samen-

woonden, 1 % woonde niet samen met zijn of haar

partner en 35 % had geen partner op het moment dat

de vragenlijst ingevuld werd.

Neerwaartse conditie. Vijftig procent van de geadres-

seerden die hun vragenlijst terugstuurden had de versie

met neerwaartse vergelijkingsinformatie ontvangen

(N = 226). Van de respondenten in de neerwaartse con-

ditie was 37 % man en 63 % vrouw. De gemiddelde

leeftijd was 74.5, waarbij de oudste respondent een leef-

tijd had van 98 jaar. De gemiddelde score op fragiliteit

was 2.7, waarbij de laagste score nul was, en de hoogste

score 10. Achtenvijftig procent van de respondenten in de

neerwaartse conditie had een partner met wie ze samen-

woonden, 1 % woonde niet samen met zijn of haar

partner en 38 % had geen partner op het moment dat

de vragenlijst ingevuld werd. Van 3% van de responden-

ten was deze informatie onbekend.

De respondenten in de opwaartse en de neerwaartse

conditie verschilden niet van elkaar op de demografische

variabelen die hierboven genoemd worden. Hierdoor is

het niet waarschijnlijk dat een experimenteel effect ver-

ward wordt met het effect van één van deze demografi-

sche variabelen op levenssatisfactie. Omdat we echter een

significante relatie vonden tussen het al dan niet hebben

van een partner en levenssatisfactie werd uit veiligheids-

overwegingen toch besloten om in verdere analyses voor

deze variabele te controleren.

In sommige gevallen van non-respons nam een

geadresseerde of een familielid van een geadresseerde

contact met ons op. Hierdoor kregen we een indicatie

van de redenen waarom een deel van de geadresseerden

hun vragenlijst niet had teruggestuurd. In een aantal

gevallen was de geadresseerde overleden, of verhuisd

naar een verzorgingshuis. Sommige geadresseerden kon-

den niet aan ons onderzoek deelnemen door lichamelijke

beperkingen als gevolg van een beroerte of hersenbloe-

ding, terwijl anderen een cognitieve aandoening hadden

als Alzheimer. Er waren ook geadresseerden die geen

vragenlijst in wilden vullen omdat ze het te druk hadden,

zich te oud voelden of er gewoon geen zin in hadden. Er

was een kleine groep ouderen die bezorgd waren over

hun privacy.

Meetinstrumenten

De mate van kwetsbaarheid. Om de mate van kwetsbaar-

heid te bepalen werd de Groningen Frailty Indicator

(GFI) gebruikt.33 Dit is een eenvoudige vragenlijst, die

ontwikkeld is om ouderen te screenen op beginnende

problemen op fysiek en psychosociaal gebied. Een voor-

beeld van een fysiek item is: “Kunt u geheel zelfstandig de

boodschappen doen?”. Een voorbeeld van een

psychosociaal item is: “Mist u wel eens mensen om u

heen?”. De GFI bestaat uit 15 items (a= .73), die beant-

woord kunnen worden met “ja”, “soms” of “nee”. Ant-

woorden die een hoge fragiliteit aangeven kregen één

punt, en antwoorden die een lage fragiliteit aangeven

kregen nul punten. Deze punten werden opgeteld, wat

resulteerde in een reeks van 0 (niet fragiel) tot en met 15

(zeer fragiel).

Manipulatie richting van vergelijking. Om de richting

van sociale vergelijking die respondenten maakten te

manipuleren werd een fictief interviewfragment opgeno-

men met een oudere persoon.34 Dit interview was ofwel

met iemand met een lage mate van fragiliteit, de

opwaartse vergelijkingsconditie, ofwel met iemand met

een hoge mate van fragiliteit, de neerwaartse vergelij-

kingsconditie. Informatie over de vergelijkingsander

werd gespiegeld, zodat waar de opwaartse vergelijkings-

ander het erg goed deed, de neerwaartse vergelijkings-

ander juist slecht af was. Voorbeelden van zinnen uit de

opwaartse conditie zijn: “Nou, ik woon in een senioren-

woning. Ik heb vaak mensen over de vloer…” “Met mijn

auto ga ik er vaak op uit om boodschappen te doen of

vrienden te bezoeken…” “Ja, ik ben nog heel actief, voel

me lichamelijk nog prima…”. Voorbeelden uit de neer-

waartse conditie zijn: “Nou, ik woon in een verzorgings-

huis. Vaak zit ik alleen op mijn kamer…” “Door mijn

rolstoel kan ik niet alleen naar buiten om mijn bood-

schappen te doen…” “Ik heb overal hulp bij nodig en

heb vaak pijn in mijn gewrichten…”. Het geslacht en de

exacte leeftijd van deze persoon werden in het midden

gelaten. Respondenten ontvingen willekeurig de

opwaartse of de neerwaartse conditie.

Controle op de manipulatie. We formuleerden 7 items

(a = .90) om te controleren of de opwaartse vergelij-

kingsander inderdaad als beter af werd ervaren, en de

neerwaartse vergelijkingsander als slechter af. Er werd

aan respondenten gevraagd hoe de persoon in het inter-

viewfragment het doet op verschillende fysieke en psy-

chosociale gebieden in vergelijking met henzelf. De

vragen konden beantwoord worden op een vijf-punts-

schaal, waarbij mogelijke antwoorden varieerden van

“veel slechter” (1) tot “veel beter” (5). De antwoorden

werden opgeteld en gemiddeld, waarbij een hoger gemid-

delde aangaf dat de respondent het gevoel had dat de

vergelijkingsander beter af was dan hem- of haarzelf.

Levenssatisfactie. Om levenssatisfactie te meten werd

een Nederlandse versie van de “Satisfaction With Life

Scale” gebruikt.35,36 Dit is een korte schaal, die bestaat

uit 5 items, (a = .85), waarin levenssatisfactie benaderd

wordt als een cognitief beslissingsproces. Een voorbeeld

van een item is “Mijn leven is ideaal in de meeste opzich-

ten”. De vragen konden beantwoord worden op een vijf-

puntsschaal, waarbinnen de antwoorden varieerden van
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“helemaal niet mee eens” (1) tot “helemaal mee eens” (5).

De antwoorden werden opgeteld en gemiddeld, waarbij

een hoger gemiddelde een grotere mate van tevredenheid

met het leven weergaf.

Identificatie. Identificatie werd gemeten met vier items

(a= .90), die gedeeltelijk gebaseerd waren op Ybema en

Buunk.37 Een voorbeeld van een item is: ”In hoeverre

herkent u uzelf in de persoon in het interviewfragment?”.

De vragen konden beantwoord worden op een vijf-

puntsschaal, waarbinnen de antwoorden varieerden van

“helemaal niet” (1) tot “heel sterk” (5). De antwoorden

werden opgeteld en gemiddeld, waarbij een hoger gemid-

delde een hogere mate van identificatie met de vergelij-

kingsander weergaf.

Resultaten

Controle op manipulatie

Om te controleren of de opwaartse vergelijkingsander

inderdaad als beter af, en de neerwaartse vergelijkings-

ander als slechter af werd beschouwd door respondenten

met een verschillende mate van fragiliteit werd een hië-

rarchische regressie analyse uitgevoerd met richting van

sociale vergelijking (gecodeerd als+1 voor de opwaartse

conditie en –1 voor de neerwaartse conditie) en fragiliteit

als voorspellers van demanipulatiemaat. Het hoofdeffect

van richting van sociale vergelijking en fragiliteit ver-

klaarde 70 % van de variantie in de manipulatiemaat,

DF (2, 382) = 436.83, p < .001. Beide hoofdeffecten

waren significant. Over het algemeen beschouwden res-

pondenten de opwaartse vergelijkingsander als beter af

en de neerwaartse vergelijkingsander als slechter af dan

zichzelf (M opwaartse conditie = 3.43, M neerwaartse

conditie = 1.77; B = .83, p < .001), en werd de vergelij-

kingsander als beter af beschouwd naarmate responden-

ten in hogere mate fragiel waren (B = .17, p < .001). De

interactie tussen fragiliteit en richting van sociale verge-

lijking leverde geen significante bijdrage aan de ver-

klaarde variantie van de manipulatiemaat, DF (1, 381)

= 2.89, ns. Blijkbaar ervoeren ouderen die minder fragiel

waren de opwaartse vergelijkingsander nog steeds als

beter af dan zichzelf, terwijl ouderen met een hogere

mate van fragiliteit de neerwaartse vergelijkingsander

nog steeds als slechter af beschouwden.

Toetsing van de hypotheses

De effecten van de richting van sociale vergelijking, fra-

giliteit, identificatie en de interacties tussen deze variabe-

len op levenssatisfactie werden onderzocht door een

hiërarchische regressieanalyse uit te voeren. Behalve

voor de richting van sociale vergelijking (gecodeerd als

+1 voor de opwaartse conditie en –1 voor de neer-

waartse conditie), werden alle scores op de voorspellende

variabelen gestandaardiseerd. Deze standaardisatie ver-

eenvoudigt de interpretatie van de resultaten: bij gestan-

daardiseerde variabelen geeft de ongestandaardiseerde

regressiecoëfficiënt (B-gewicht) de relatieve bijdrage van

voorspellers weer, gecontroleerd voor verschillen in vari-

antie.38 In de eerste stap werden de hoofdeffecten in de

regressievergelijking opgenomen2in de tweede stap, de

twee-weginteracties; en in de derde stap, de drie-

weginteractie.

Zoals aangegeven in Tabel 1 werd 32% van de vari-

antie in levenssatisfactie verklaard door de hoofdeffecten

van fragiliteit, identificatie en richting van sociale verge-

lijking, DF (3, 385) = 61.04, p < .001. Alle drie de

hoofdeffecten waren significant. Over het algemeen was

fragiliteit negatief gerelateerd aan levenssatisfactie (B =

-.39, p < .001), terwijl identificatie positief gerelateerd

was aan levenssatisfactie (B = .16, p <.001). Verder had

neerwaartse vergelijking een positiever effect op levens-

satisfactie dan opwaartse vergelijking (B=-.11, p< .01).

Het eerste gedeelte van onze verwachting, dat neer-

waartse vergelijking in een grotere levenssatisfactie zou

resulteren dan opwaartse vergelijkingsinformatie, werd

bevestigd.

Om het tweede gedeelte van onze verwachting te toet-

sen, dat neerwaartse vergelijking in een grotere levens-

satisfactie zou resulteren dan opwaartse vergelijking,

vooral onder ouderen die in hogere mate fragiel zijn, wer-

den de twee-weginteracties in de regressievergelijking

opgenomen. Dit zorgde voor een significante toename

van 4% in de verklaarde variantie van levenssatisfactie,

DF (3, 382) = 8.23, p < .001. Er werd geen significante

twee-weginteractie tussen fragiliteit en richting van

Tabel 1 Hiërarchische regressieanalyse op levenssatisfactie [Hie-
rarchical regression analysis of life satisfaction]

DR² DF B p

1. Richting van sociale vergelijking .32 61.04 -.11 .00

Fragiliteit -.39 .00

Identificatie .16 .00

2. Richting * Fragiliteit .04 8.23 -.01 ns

Richting * Identificatie .15 .00

Fragiliteit * Identificatie .11 .00

3. Richting * Fragiliteit *
Identificatie

011 6.38 .10 .01

1 totale R2 = .37

2 Om te controleren voor de significante relatie tussen het hebben
van een partner en levenssatisfactie werd deze demografische vari-
abele in de eerste stap van de regressievergelijking opgenomen. Dit
veranderde echter niets aan de gerapporteerde bevindingen;.
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sociale vergelijking gevonden (B = -.01, p = ns), wat

betekent dat de effecten van sociale vergelijking niet

sterker waren met een hogere mate van fragiliteit. Het

tweede gedeelte van onze verwachting kon dus niet

bevestigd worden. We vonden wel een significante inter-

actie tussen identificatie en richting van sociale vergelij-

king (B = .15, p < .001). Om deze twee-weginteractie te

kunnen interpreteren, was het nodig om de regressielij-

nen van richting van sociale vergelijking op levenssatisf-

actie te bepalen bij specifieke waarden van identificatie.

In navolging van Cohen en Cohen werd de waarde voor

een hogere mate van identificatie vastgelegd op één stan-

daarddeviatie boven het gemiddelde, en de waarde voor

een lagere mate van identificatie op één standaarddevia-

tie onder het gemiddelde.39 De regressielijnen voor fragi-

liteit op levenssatisfactie werden vervolgens bepaald

door deze nieuwe waarden voor identificatie (+ 1 SD

of –1 SD) op te nemen in afzonderlijke regressievergelij-

kingen.38 De regressievergelijking waarin identificatie

was vastgelegd op +1 SD resulteerde vervolgens in het

B-gewicht voor richting van sociale vergelijking op

levenssatisfactie bij een hogere mate van identificatie,

terwijl de regressievergelijking waarin identificatie was

vastgelegd op –1 SD resulteerde in het B-gewicht bij een

lagere mate van identificatie. De regressievergelijking

voor een lagere mate van identificatie liet zien dat neer-

waartse vergelijking een positiever effect had op levens-

satisfactie dan opwaartse vergelijking (B = -.29, p <

.001), terwijl de regressievergelijking voor een hogere

mate van sociale vergelijking geen verschillend effect

van neerwaartse en opwaartse vergelijking op levenssa-

tisfactie liet zien (B = .11, p = ns).

Er was ook een significante twee-weginteractie tussen

fragiliteit en identificatie op levenssatisfactie (B = .11, p

< .01). Om de regressielijnen van identificatie op levens-

satisfactie te kunnen bepalen, werden vastgelegde waar-

den voor een hogere (+ 1 SD) en een lagere mate van

fragiliteit (-1 SD) in afzonderlijke regressievergelijkingen

opgenomen. De regressievergelijking voor een hogere

mate van fragiliteit liet zien dat een toename in identifi-

catie met de vergelijkingsander ook resulteerde in een

hogere mate van levenssatisfactie (B = .29, p < .001).

De regressievergelijking voor een lagere mate van fragi-

liteit liet geen effect zien van identificatie op levenssatisf-

actie (B = .04, ns).

Om het laatste gedeelte van onze verwachting te toet-

sen, dat neerwaartse vergelijking vooral onder fragiele

ouderen tot meer levenssatisfactie zal leiden dan

opwaartse vergelijking, maar alleen wanneer deze zich in

lage mate met de vergelijkingsander identificeren, werd de

drie-weginteractie (fragiliteit x identificatie x richting van

sociale vergelijking) in de regressievergelijking opgeno-

men. Dit verklaarde een aanvullende 1%van de variantie

in levenssatisfactie, DF (1, 381) = 6.38, p < .05.

Vervolgens onderzochten we de twee-weginteractie

tussen de richting van sociale vergelijking en identificatie

op levenssatisfactie afzonderlijk voor ouderen met een

hogere (+1 SD) en een lageremate van fragiliteit (-1 SD).

Onder minder fragiele ouderen vonden we een margi-

naal significante twee-weginteractie tussen richting van

sociale vergelijking en identificatie (B= .09, p=.06). De

regressielijnen voor een lage mate van identificatie

(Figuur 1a) laten zien dat respondenten na neerwaartse

vergelijking een wat hogere levenssatisfactie ervoeren

dan na opwaartse vergelijking (B = -.12, p = .06). De

regressielijnen voor een hoge mate van identificatie laten

geen effect zien van de richting van sociale vergelijking

op de levenssatisfactie van minder fragiele ouderen

(B = .07, ns).

Waar de richting van sociale vergelijking slechts een

marginaal effect had op de levenssatisfactie van minder

fragiele ouderen, was dit effect veel sterker met een

hogere mate van fragiliteit. Onder meer fragiele ouderen

vondenwe een significant interactie-effect van de richting

van sociale vergelijking en identificatie op levenssatisf-

actie (B = .30, p < .001). Zoals weergegeven in Figuur

Figuur 1a Regressielijnen van het interactie-effect van de richting
van sociale vergelijking en identificatie op de levenssatisfactie van
minder fragiele ouderen (Simple slopes of the interaction effect of
direction of social comparison and identification on life satisfaction
of less frail elderly persons)

Figuur 1b Regressielijnen van het interactie-effect van de richting
van sociale vergelijking en identificatie op de levenssatisfactie van
meer fragiele ouderen (Simple slopes of the interaction effect of
direction of social comparison and identification on life satisfaction
of more frail elderly persons)
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1b, bevestigden de regressielijnen voor een hoge (+ 1 SD)

een lage mate van identificatie (- 1 SD) onze verwachting:

wanneer de identificatie van fragiele ouderen met de ver-

gelijkingsander laag was, ervoeren respondenten na neer-

waartse vergelijkingmeer tevredenheid met hun leven dan

na opwaartse vergelijking (B = -.33, p < .001). Wanneer

identificatie hoog was, ervoeren fragiele ouderen na neer-

waartse vergelijking juist minder levenssatisfactie dan na

opwaartse vergelijking (B = .25, p < .001).

Discussie

In deze studie hebben we onderzocht hoe sociale vergelij-

kingsinformatie de levenssatisfactie van fragiele ouderen

beı̈nvloedt. Het eerste gedeelte van onze verwachting was

dat neerwaartse vergelijking in een grotere levenssatisf-

actie zou resulteren dan opwaartse vergelijking, omdat

de eerste een lager referentiepunt biedt. Dit gedeelte van

onze verwachting werd bevestigd: ouderen gaven inder-

daad aan zich meer tevreden te voelen met hun eigen

leven nadat ze over een persoon hadden gelezen die

slechter af was dan nadat ze over een persoon hadden

gelezen die beter af was dan henzelf. Het tweede gedeelte

van onze verwachting was dat neerwaartse vergelijking in

een grotere levenssatisfactie zou resulteren dan

opwaartse vergelijking, vooral onder ouderen die in hogere

mate fragiel zijn, omdat, naarmate mensen meer te kam-

pen hebben met ouderdomsverschijnselen, de zelfverhef-

fingsfunctie van neerwaartse vergelijking belangrijker

wordt. Dit gedeelte van onze verwachting kon niet beves-

tigd worden: het effect van de sociale vergelijkingsinfor-

matie op levenssatisfactie was niet sterker naarmate

ouderen meer fragiel waren. Wanneer echter gekeken

werd naar de mate van identificatie met de vergelijkings-

ander, bleken fragiele ouderen wèl meer baat te hebben

bij neerwaartse vergelijkingsinformatie dan minder fra-

giele ouderen, maar alleen wanneer ze zich in lage mate

met de vergelijkingsander identificeerden. In overeen-

stemming met het derde gedeelte van onze verwachting

vervulde neerwaartse vergelijking dus alleen een zelfver-

heffingsfunctie wanneer ouderen zich in lage mate iden-

tificeerden met de vergelijkingsander. Wanneer

identificatie met de vergelijkingsander hoog was, hadden

fragiele ouderen minder baat bij neerwaartse vergelijking

ten opzichte van opwaartse vergelijking dan minder fra-

giele ouderen. Blijkbaar heeft de angst om op dezelfde

manier te eindigen als de vergelijkingsander, die opge-

wekt werd door deze neerwaartse identificatie, sterkere

negatieve gevolgen voor de levenssatisfactie van fragiele

ouderen dan voor de levenssatisfactie vanminder fragiele

ouderen. Het kan natuurlijk zijn dat fragiele ouderen de

situatie van de neerwaartse vergelijkingsander als een

reële mogelijkheid voor de toekomst zagen, terwijl min-

der fragiele ouderen de kans op een dergelijke toekomst

kleiner achtten.

De resultaten van deze studie komen overeen met

ideeën over de adaptieve functie van sociale vergelijking

uit theorieën over succesvol ouder worden. 6,40,41 Onze

bevindingen laten zien dat sociale vergelijking een posi-

tief effect op levenssatisfactie kan hebben, onafhankelijk

van leeftijdsgerelateerde verliezen. Waar eerdere studies

echter vonden dat neerwaartse vergelijking positievere

gevolgen heeft voor ouderen dan opwaartse vergelij-

king,42,43 laat onze studie zien dat dit alleen het geval is

wanneer de vergelijkingsander weinig identificatie

oproept. Deze bevinding demonstreert dat het van

belang is om identificatie in beschouwing te nemen wan-

neer je uitspraken wilt doen over de functie van sociale

vergelijking. Waar neerwaartse vergelijking zelfverhef-

fend kan zijn wanneer de identificatie met een vergelij-

kingsander laag is, kan het angst oproepen voor

toekomstige overeenkomsten wanneer identificatie met

deze persoon hoog is. Blijkbaar moet onderzoek naar de

adaptieve functie van neerwaartse vergelijking zich

beperken tot die gevallen waarin de vergelijkingsander

als heel verschillend wordt beschouwd.

Voordat ingegaan wordt op de praktische implicaties

van onze bevindingen, moeten we een aantal beperkingen

van de huidige studie noemen. Doordat onze steekproef

alleen thuiswonende ouderen bevatte, hebben we de

meest fragiele ouderen uitgesloten van deelname aan dit

onderzoek, namelijk degenen die in een verzorgings- of

verpleeghuis wonen. Bovendien bleef de reden van non-

respons voor veel geadresseerden onbekend. Aangezien

de helft van de oorspronkelijke steekproef de vragenlijst

niet heeft teruggestuurd, zijn onze bevindingen wellicht

niet representatief voor de gehele populatie van 65-plus-

sers. Doordat de lage respons de willekeurige verdeling

van respondenten over experimentele condities echter

niet beı̈nvloedde, doet een gebrek aan representativiteit

geen afbreuk aan de relevantie van de gevonden effecten.

Ondanks deze methodologische beperkingen biedt

deze studie een aantal duidelijke suggesties voor de

manier waarop sociale vergelijkingsinformatie gebruikt

kan worden bij de verwerking van de negatieve gevolgen

van fragiliteit. De meeste interventies die zich gericht

hebben op de negatieve gevolgen van fragiliteit, zoals de

vergrote kans om te vallen,44 of de plaatsing in een ver-

zorgingshuis,45 zijn slechts gedeeltelijk geslaagd in hun

opzet. Misschien zouden dergelijke interventie-program-

ma’s zich niet exclusief moeten richten op het voorkomen

van de negatieve gevolgen van fragiliteit, maar zouden ze

ook een poging moeten doen om de manier waarop deze

gevolgen ervaren worden te veranderen. Hoewel fragiele

ouderen aanzienlijke verliezen hebben geleden, kunnen
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ze toch een bepaaldemate van levenssatisfactie behouden

door hun subjectieve criteria van succes en falen aan te

passen. De resultaten van onze studie laten zien dat

sociale vergelijkingsinformatie invloed heeft op de tevre-

denheid die fragiele ouderen ervaren over hun leven:

informatie over anderen die slechter af zijn en die afwij-

ken van de eigen persoon vergemakkelijken de psycho-

logische aanpassing aan leeftijdsgerelateerde verliezen

meer dan informatie over afwijkende anderen die het

beter doen. Door het strategische gebruik van neer-

waartse vergelijkingsinformatie in interventies wordt fra-

giele ouderen de gelegenheid geboden om hun situatie op

een positieve manier te herinterpreteren.

Hoewel onze bevindingen laten zien dat sociale verge-

lijking als een belangrijke aanpassingstrategie kan dienen

onder ouderen, geven ze slechts een eerste indicatie van

de werking van deze cognitieve strategie in het dagelijkse

leven. In deze studie werd de reactie van ouderen op twee

mogelijke vergelijkingsanderen onderzocht, terwijl het

aantal personen met wie ouderen zich in werkelijkheid

kunnen vergelijken onbeperkt is. Door dit oneindige

aantal vergelijkingsanderen is een meer strategisch

gebruik van sociale vergelijking mogelijk dan wij in de

huidige studie konden aantonen. Mensen reageren niet

passief op sociale vergelijkingsinformatie, maar selecte-

ren dı̀e vergelijkingen die tegemoet komen aan hun

behoeftes. Suls, Marco en Tobin hebben zelfs gesugge-

reerd dat ouderen zich eerder vergelijken met een stere-

otype van de fragiele oudere dan met een specifieke

ander.43 Omdat weinig ouderen daadwerkelijk aan dit

negatieve stereotype voldoen, staat deze vergelijking ze

toe om zich relatief tevreden te voelen over de eigen

situatie. Verder onderzoek zou zich meer op het strate-

gische gebruik van sociale vergelijking kunnen richten

door te onderzoeken welke sociale vergelijkingen oude-

ren uit zichzelf maken. Op deze manier weten we niet

alleen wat de gevolgen van sociale vergelijking zijn voor

de levenssatisfactie van fragiele ouderen, maar ook of

fragiele ouderen in staat zijn om dı̀e sociale vergelijkings-

informatie te selecteren waar ze het meeste baat bij

hebben.
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