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Methoden in de psychologie 
 
 
 
 

1. Inleiding 
2. Statistische significantie 
Oefening:  
Veronderstel dat men wenst te onderzoeken of een behandeling een effect heeft op de 
prestatie bij een bepaalde taak. Men vergelijkt de gemiddelde prestatie van een controle- 
en experimentele groep a.d.h.v. een t-toets en vindt een p-waarde die kleiner is dan 0.05 
(p < 0.05). 
 
Welke van de onderstaande uitspraken omtrent het resultaat van de toets zijn juist?  
(Merk op: een uitspraak als vals aanduiden, betekent dat de uitspraak geen logisch gevolg 
is van bovenstaande gegevens).  
 

A. De nulhypothese (H0) die stelt dat beide gemiddeldes gelijk zijn, is fout.  
B. De kans dat de nulhypothese waar is, is kleiner dan 5%.  
C. De alternatieve hypothese (H1) die stelt dat er een verschil is tussen beide groepen 

is bewezen.  
D. De kans dat de alternatieve hypothese waar is, is groter dan 95%.  
E. De kans dat een type I fout gemaakt wordt als H0 verworpen wordt, is kleiner dan 

5%.  
F. De kans op hetzelfde resultaat in een replicatiestudie is groter dan 95%.  
G. De kans op een minstens even extreem resultaat onder H0 is kleiner dan 5%.  

 

2.1 Toetsen van hypothesen  
H0 : ∆ = 0, H1 : ∆ > 0 
Toetsingsgrootheid T  
Geobserveerde toetsingsgrootheid t  
 

2.1.1 De p-waarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 Foutmaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofstuk 1: Statistische en praktische significantie 
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2.1.3 Beslissingscriteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijk is wel dat α vastgelegd wordt voor het verzamelen van de data en voor het 
berekenen van de toetsingsgrootheid.  
 

 Onderzoeksvraag → hypotheses. 

 Verzamelen data. 

 Toetsingsgrootheid. 

 P-waarde. 

 α bepaalt het uiteindelijke beslissingscriterium.  
 
Wanneer we H0 verwerpen, spreken we van een statistisch significant resultaat.  
Pas op voor misinterpretaties!  
 

2.2 Statistische power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Steekproefgrootte en precisie 
2.2.2 Power 
Voorop te stellen: 

 ∆1 (delta). 

 σ (standaarddeviatie).  

 OF: δ = ∆1/σ 
 
Wanneer 3 van de 4 onderstaande elementen gekend zijn, kan het 4de element berekend 
worden: 

 De steekproefgrootte n.  

 Het significantieniveau α. 

 De kans op een type II fout β. 

 De gestandaardiseerde effectgrootte δ (kleine delta). 
 

2.2.3 Underpowered studies 
= studies waarvan de steekproefgrootte niet groot genoeg is om een welbepaalde power 
te halen.  
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Bij individuele studies ziet men vaak het probleem niet in. Bij 
studies in het algemeen wordt ook vooral gefocust op 
statistische significantie. Bij een onderzoek dat 
underpowered is, ga je vaak de nulhypothese verwerpen maar 
gaat de kans op een effect niet correct zijn. Wanner het gaat 
om een echt effect spreken we van de positieve predictieve 
waarde (PPW). Bij een lage power en lage prevalentie heb je 
dus ook een lage PPW.  
 
 

2.3 Statistische significantie in de praktijk 
 Er wordt vaak een te sterke bewijskracht gehecht aan de p-waarde. Dit kunnen we zien 
in volgend voorbeeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De p-waarde meet of een geobserveerd effect kan worden toegekend aan het toeval. De 
kans echter dat je een effect gevonden hebt, hangt af van de kans of er tout court een effect 
is. Hier moeten onderzoekers dus naar op zoek gaan.  
 
In voorbeeld 1 is er maar 5% kans op een echt effect. Bij een p-waarde van 0.05 heb je nog 
maar 11% kans op een echt effect en bij een p-waarde van 0.01 heb je 30% kans.  
 

2.4 Questionable research practices 
 ρ-hacking:  

Op alle mogelijke manieren wordt data geanalyseerd totdat je de gewenste 
resultaten bekomt.  
 
Bekende vorm:  
Men gaat data gaan verzamelen en kijken of men de nulhypothese kan verwerpen of 
niet. Zo niet, gaat men nog data verzamelen.  
Als je data blijft verzamelen, zal je dus op een gegeven moment sowieso de 
nulhypothese kunnen verwerpen. Dit omdat de grootte van de steekproef toeneemt, 
de schatter preciezer wordt en de standaardfout kleiner. Zo krijg je dan een grote 
toetsingsgrootheid en precisie.  
 

 HARKing: 
Men gaat hypothesen opstellen nadat men de resultaten al heeft verkregen.  
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Andere veel voorkomende misinterpretaties van statistische significantie:  
 

Type Beschrijving 

H0 verworpen Grootte Statistische significantie impliceert grote 
effectomvang 

Betekenis Statistische significantie impliceert dat de 
theorie achter Ha correct is 

Causaliteit Statistische significantie impliceert dat causaal 
mechanisme bekend is 

Kwaliteit Statistische significantie impliceert een goede 
ontwerpkwaliteit 

Succes Statistische significantie impliceert dat de 
studie succesvol is 

H0 niet verworpen Mislukking Gebrek aan statistische significantie impliceert 
dat de studie mislukt is 

 Zero (nul) Gebrek aan statistische significantie impliceert 
nul populatie-effectgrootte  

 Gelijkwaardigheid Als H0 : µ1 - µ2 = 0 niet wordt verworpen, 
impliceert dit dat 2 populaties equivalent zijn 

Andere Reifiction H0 verworpen in 1ste studie maar niet in 2de 
impliceert geen bewijs voor replicatie 

 Sanctificatie p < 0.05 is zeer betekenisvol maar p = 0.06 is dat 
niet 

 Objectiviteit Statistische tests zijn objectief; alle andere 
methoden zijn subjectief 

 
Oefening:  
Men onderzoekt het verschil tussen 2 experimentele condities. De uitkomst in conditie 1 
wordt voorgesteld door Y1 en de uitkomst in conditie 2 wordt voorgesteld door Y2. Aan de 
hand van een statistische toets gaat men na of er een verschil is in de gemiddelde uitkomst. 
De nulhypothese stelt hierbij dat er geen verschil is in de gemiddelde uitkomst Y1 en Y2 
mogen normaal verdeeld verondersteld worden met respectievelijk gemiddelde µ1 en 
gemiddelde µ2 en met eenzelfde variantie σ² = 65. 
 
Bij het ontwerp van de studie stelde men voorop dat de kans om verkeerdelijk niet te 
detecteren dat µ1 verschilt van µ2 als in werkelijkheid µ1 - µ2 = σ, hoogstens 1% mag zijn.  
 
Daarnaast stelde men voorop dat er 95% kans moet zijn om te besluiten dat er geen 
significant verschil is tussen de gemiddelde uitkomst van beide groepen als de gemiddelde 
uitkomst in beide condities gelijk is.  
 
In de uiteindelijke data-analyse vindt men een p-waarde die gelijk is aan 3%.  
 

Welke uitspraak is volledig correct? Een uitspraak kan enkel juist zijn als ze afgeleid kan 
worden uit de bovenstaande gegevens.  
 

A. Als µ1 = µ2, dan is de kans om een gemiddelde verschil tussen beide groepen te 
observeren dat minstens even extreem is als het geobserveerde gelijk aan 0.03.  

B. De vooropgestelde power van de statistische toets om een stijging in gemiddelde 
uitkomst van 1 standaarddeviatie voor conditie 1 t.o.v. conditie 2 te detecteren, is 
gelijk aan 0.95.  

C. Als de onderzoekers de beslissing omtrent het gemiddelde verschil tussen beide 
groepen baseren op het bovenstaand resultaat van de statistische analyse, maken ze 
mogelijks een type II fout.  

D. De vooropgestelde kans op een type I fout is gelijk aan 0.01.  
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3. Praktische significantie 
3.1 APA Task Force on Statistical Inference 
3.2 Effectgroottes 

 Reproducibility crisis: hernieuwde aandacht voor effectgroottes.  

 Zorg dat je ook aandacht hebt voor de onzekerheid waarmee effectgroottes geschat 
worden! Denk aan betrouwbaarheidsintervallen.  

 Effectgroottes  gestandaardiseerde effectgroottes (schaalafhankelijk vermijden).  
 

3.2.1 Families van parametrische effectgroottes  
We kunnen de volgende families van effectgroottes (op groepsniveau) voor continue 
uitkomsten onderscheiden:  

 d-familie (groepsverschillen): gestandaardiseerde gemiddelde verschillen. 

 r-familie (samenhang): associatiematen.  
 

3.2.2 Schatten van effectgroottes voor het vergelijken van 2 onafhankelijke groepen  
 Cohen’s d:   

 d = 
X̅1−X̅2 

S
 

 Op steekproefniveau.  
 S is een soort gepoolde standaarddeviatie van 2 of meerdere groepen.  

 

 Hedges’ g: 

 g = 
X̅1−X̅2 

Sp
 

 

 Glass’ ∆: 

 Glass’ ∆ = 
X̅1−X̅2 

S2
 

 

 Effectgrootte: maat voor grootte van effect, onafhankelijk van steekproefgrootte.  

 Toetsingsgrootheid: maakt gebruik van standaardfout en hangt dus af van de 
steekproefgrootte.  
 
Normaal kan je de steekproef zo groot mogelijk maken, en zo de toetsingsgrootheid 
kunstmatig groot maken. Hier gaat het niet omdat we geen gebruik maken van de 
standaardfout, maar van de spreiding op de originele schaal. Dus al neem je een heel 
grote steekproef, zal het geen effect hebben.  
 

T = 
X̅1−X̅2 

Sp √
1

𝑛1
+

1

𝑛2
 
 = 

𝑑 

√
1

𝑛1
+

1

𝑛2
 
 

 

3.2.3 Schatten van effectgroottes voor het vergelijken van 2 afhankelijke groepen  
3.2.4 Associatiematen voor meer complexe designs  
3.2.5 Interpretatie  
Vaak gebruikte vuistregels:  

 d = 0.25 → klein effect.  

 d = 0.50 → medium effect.  

 d = 0.80 → groot effect.  
 
Of in termen van r:  

 r = 0.10 → klein effect, effect verklaart 1% van de totale variantie.  

 r = 0.30 → medium effect, effect verklaart 9% van de totale variantie.  

 r = 0.50 → groot effect, effect verklaart 25% van de totale variantie.  
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Het is niet de bedoeling dat je dit klakkeloos gaan overnemen.  
 
Grootte ≠ belangrijkheid: de belangrijkheid van een effect hangt af van de context.  
 
Hoe je jezelf voor de gek kunt houden met het schatten van de effectgrootte:  

 Pas T-shirt grootte categorieën toe op effectgroottes zonder eerst de empirische 
literatuur te raadplegen.  

 Geloof dat een T-shirt effectgrootte van ‘groot’ wijst op een belangrijk resultaat en 
dat ‘klein’ effect dat niet doet.  

 Andere overwegingen op uw onderzoeksgebied negeren voor het beoordelen van 
inhoudelijke significantie, inclusief theorie en resultaten van meta-analytische 
studies.  

 Schat de grootte van de effectgrootte alleen voor statistisch significante resultaten. 

 Denk dat effectgrootte-schatting een substituut is voor replicatie. 

 Betrouwbaarheidsintervallen voor effectgroottes niet rapporteren, wanneer dat 
haalbaar is. Dat wil zeggen, vergeet dat effectgroottes ook onderhevig zijn aan 
steekproeffouten. 

 Vergeet dat effectgrootte een afspiegeling is van kenmerken van je studie, zoals de 
opzet, de variabiliteit van deelnemers en de manier waarop variabelen worden 
gemeten.  

 Blindelings de grootte van het effect vervangen door statistische significantie als 
criterium voor het beoordelen van wetenschappelijke verdienste.  

 

3.2.6 Winner’s curse 
We zien hier een onderliggende parameter 
0.2. De rode en blauwe delen in de grafiek 
stellen het totaal voor van de studies. De 
blauwe delen gaat over situaties waarbinnen 
men de H0 juist heeft verworpen. De roden 
delen gaat over situaties waarbinnen men de 
H0 onjuist niet heeft verworpen. Enkel de 
blauwe delen zijn dus beschikbaar in de 
literatuur. Wanneer je daarvan het 
gemiddelde gaat berekenen, geeft dit een 
vertekend effect. Het is namelijk te 
optimistisch, waardoor je een winner’s 
curse hebt!  
 
Winner’s curse = het fenomeen wanneer effectgroottes enkel geschat worden voor 
statistisch significante resultaten en effectgroottes overschat worden in underpowered 
studies.  
 

3.3 Effectgroottes voor binaire uitkomsten  
Voorbeeld frequentietabel:  

 
 
 
 

 
Vraag: is er een verschil tussen behandeling 1 en behandeling 2 m.b.t. hervallen?  
p1 = 28/684 = 0.041 
p2 = 18/676 = 0.027 
 

3.3.1 Designs 
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Mogelijke associatiematen:  

3.3.2 Risicoverschil RV 
RV̂ = P1 – P2  
 
Hier: 0.041 – 0.027 = 0.014.  
Het risico voor herval is dus groter in behandeling 1 dan bij behandeling 2.  
 

3.3.3 Relatief risico RR 
RR̂ = P1 / P2  
 
Hier: 0.04909/0.0266 = 1.54.  
 

3.3.4 Odds ratio OR  

OR̂ = 

P1
(1−P1)

P2
(1−P2)

 

 

Hier: 
28∗658

18∗656
 = 1.56.  

De odds binnen behandeling 1 is 1.56 factor keer groter dan bij behandeling 2.  
 

 Wanneer geen verband is tussen behandeling en hervallen, is:  
 RV = 0.  
 RR = 1. 
 OR = 1.  

 

 Case-controle of retrospectieve designs: selectie op uitkomst.  
Enkel OR kan zinvol geschat worden.  

 
 

 
 
 
 Selectie op uitkomst: longkanker.  

 → risico op longkanker kan niet geschat worden.  
 

Symmetrisch: we nemen roker als uitkomst (met wel/niet longkanker) of we nemen 
longkanker als uitkomst (met wel/niet roken). We komen echter hetzelfde uit om het 
even wat we kiezen.  

 

 RR en OR asymmetrisch:  
We bekomen hier niet hetzelfde, waardoor we overgaan naar de log-schaal.  

 0.2/0.8 = 0.25.  
 0.8/0.2 = 4.  

 
Overgaan op log-schaal (onthoud: log(1) = 0).  

 log (0.2/0.8) = -1.39. 
 log (0.8/0.2) = 1.39.  

  

3.4 Betrouwbaarheidsintervallen 
Schatter ± (kritische waarde) x (standaardfout van schatter)  
 
Hoe minder precies de schatter, hoe breder het betrouwbaarheidsinterval.  
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3.5 Betrouwbaarheidsintervallen voor effectgroottes  
 Betrouwbaarheidsintervallen: gebruik de benaderende standaardfout.  

Voor OR en RR: eerst op log-schaal, daarna terug transformeren via exponentiële 
functie.  
 
Keer terug naar voorbeeld omtrent behandeling en hervallen:  
n1 = 684, n2 = 676; p1 = 28/684 en p2 = 18/676. 
 

 OR̂ = 1.56 → log (OR̂) = log(1.56) = 0.44.  

 SElog(OR) = √
1

684 x (
28

684
)x (

656

684
)

+ 
1

676 x (
18

676
)x (

658

676
)
  = 0.31 

 Benaderend 95% betrouwbaarheidsinterval voor OR op de log-schaal 
(gebaseerd op normale benadering): 
[0.44 – 1.96 x 0.31, 0.44 + 1.96 x 0.31] = [-0.17, 1.05].  

 Benaderend 95% betrouwbaarheidsinterval op originele schaal:  
[exp (-0.17), exp (1.05)] = [0.84, 2.86].  

 
 (HET GAAT HIER OM DE LOGARITMISCHE FUNCTIE MET GRONDTAL e, OPPASSEN!) 
 

Is de relatie tussen behandeling en hervallen statistisch significant op het 5% 
significantieniveau?  
1 ligt in het interval, en dus gaan we H0 niet verwerpen. Het is statistisch significant.  

 
Oefening:  
Een studie heeft positieve effecten aangetoond van kleine dagelijkse hoeveelheden aspirine 
op het voorkomen van hartaanvallen. 2000 geneesheren nemen deel aan een nieuw 
onderzoek hieromtrent. 1000 van hen worden toegewezen aan de groep die dagelijks 
aspirine inneemt en 1000 geneesheren worden toegewezen aan de groep die geen aspirine 
inneemt. Na een aantal jaar wordt nagegaan wie van de deelnemers een hartaanval 
gekregen heeft gedurende het verloop van de studie. Onderstaande tabel geeft het aantal 
deelnemers per categorie.  
 

 Hartaanval Geen hartaanval 

Aspirine 100 900 

Geen aspirine 190 810 
 

Welke uitspraak is volledig correct? Rond in tussenstappen af tot op 3 cijfers na de komma.  
 

A. Het relatief risico op een hartaanval voor de groep zonder aspirine versus de groep 
met aspirine is (na afronding) gelijk aan 0.12.   

B. De odds ratio op een hartaanval voor de groep met aspirine versus de groep zonder 
aspirine is (na afronding) gelijk aan 0.47. Dit betekent dat de odds op een hartaanval 
kleiner is binnen de groep die aspirine innam.  

C. Het risico op een hartaanval bij de groep zonder aspirine is een factor 0.53 kleiner 
dan het risico op een hartaanval bij de groep met aspirine.  

D. De odds op een hartaanval voor de groep zonder aspirine is (na afronding) 0.47 keer 
kleiner dan de odds op een hartaanval binnen de groep met aspirine.   

 
P1 = 100/1000 = 0.1 (risico hartaanval met aspirine).  
P2 = 190/1000 = 0.19 (risico hartaanval zonder aspirine).  
 
RR met aspirine = P1/P2 = 0.526.  
 
A is niet waar want het getal klopt niet, en het risico met de groep met aspirine is groter.  
C is niet waar want het risico op hartaanval is kleiner met de groep met aspirine.  
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1. Lineaire modellen  
2. Afhankelijke en onafhankelijke variabelen  
2.1 Afhankelijke variabelen  

2.2 Onafhankelijke variabelen  
3. Univariate lineaire modellen: een overzicht 
3.1 Structuur component 
Yi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + β3 xi3 + … + βp xip + εi met i = 1, 2, 3, …, n.  
 

Er zijn 2 soorten onbekende parameters: 

 De regressiegewichten of regressiecoëfficiënten: β0, β1, β2, …, βp.  

 De fouttermen εi.  
 

De afhankelijke variabele Yi en de fouttermen εi zijn kansvariabelen met een bepaalde 
verwachting en variantie.  
 

Het model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het is niet 
deterministisch, want zelfs als je alle predictoren kent, weet je nog niet wat het precies is.  
 

3.2 Stochastisch component 
De kernassumptie van het stochastisch model is dat de verwachting van de fouttermen 
gelijk is aan nul:  
E(εi) = 0 voor i = 1, 2, 3, …, n.  
 
Deze assumptie impliceert dat:  
E(Yi|xi1, xi2, …, xip) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βp xip.  
 
Dit vat de essentie samen van lineaire modellen: men probeert de verwachte waarde van Y 
(gemiddelde op populatieniveau) te schrijven als een lineaire combinatie van p variabelen.  
 

3.3 Gauss-Markov model  
Var(εi) = σ²   voor alle i.  
Cov(εi, εj) = 0   voor alle mogelijke koppels (i,j) (onafhankelijke observaties).  
 
Onbekende parameters: 

 De p +1 regressiegewichten of regressiecoëfficiënten: β0, β1, β2, …, βp.  

 Een gemeenschappelijke variantie voor de fouttermen: σ²ε.  
 

3.4 Bijzondere gevallen  
3.4.1 Lineaire regressie 
Y: uitkomst (afhankelijke variabele) van minstens intervalniveau. 
x1, x2, x3 en x4 zijn numerieke predictoren van minstens intervalniveau.  
 
 
 
 
 
 
 

Hoofstuk 2: Inleiding - matrixalgebra 

Hoofdstuk 3: Het Algemeen Lineair Model 
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3.4.2 Variantie-analyse (anova) 
Y: uitkomst (afhankelijke variabele) van minstens intervalniveau. 
A, B, C en D zijn factoren: categorische predictoren van nominaal niveau.  
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Covariantie-analyse (ancova) 
Y: uitkomst (afhankelijke variabele) van minstens intervalniveau. 
A, B, C en D zijn factoren: categorische predictoren van nominaal niveau.  
x1, x2 zijn covariaten: numerieke predictoren van minstens intervalniveau.  
 
 
 
 
 

3.4.4 Het nulmodel  
Het nulmodel is een lineair model zonder onafhankelijke variabelen. Het bevat enkel een 
constante: Yi = β0 + εi.  

 

Andere modellen (met p onafhankelijke variabelen) worden met dit nulmodel vergeleken om 
na te gaan of de predicties significant beter zijn dan de predicties van het nulmodel.  
 
 
 

1. Het lineair regressiemodel  
1.1 Lineaire regressie 
1.2 Voorbeelden  
1.2.1 Overclaiming 
1.2.2 Pijneducatie bij onderrugpijn  
1.2.3 Herstel na coma  
1.2.4 Levenstevredenheid  
1.3 Matrixnotaties 
1.4 Parameterschattingen  
1.4.1 Kleinste kwadratenschatters voor β 
Β0, β1, … βp en σ² zijn onbekende parameters.  
 
Op basis van n observaties wensen we de onbekende populatieparameters te schatten.  
 
Concreet: gegeven een lukraak getrokken steekproef van n observaties  
Y1, …, Yn en bijbehorende predictoren x1l, …, xnl (l = 1, … p) wensen we de β0, β1, … βp en σ² 
te schatten.  
 
B0, B1, …, Bp en S² zijn de schatters voor respectievelijk β0, β1, …, βp en σ².  
Denk aan standaardfouten!  
 
b0, b1, …, bp en s² zijn de puntschattingen, d.w.z. een concreet getal in een gegeven 
steekproef.  
 

Hoofdstuk 4: Lineaire regressie, variantie- en covariantie analyse 



 
11 

 
Ieder bolletje stelt een observatie voor.  
Beta 0: intercept. 
Beta 1: het effect van gepercipieerde kennis.  
 
We gaan de best passende rechte door de punten 
tekenen. Die spreiding gaan we kwantificeren via S². De 
spreiding is constant.  
 
 
 
 

 

Noteer Yî = B0 + B1 xi1 + B2 xi2 + … + Bp xip; 𝐘�̂� is de gefitte waarde van Yi 

Yî is een predictie, de best passende rechte!  
 

Ei = Yi - Yî is de afwijking tussen Yi en Yî, Ei is het residu van Yi.  

 

Σⅈ=1
n Eⅈ

2 is de residuele of fout kwadratensom, in het Engels wordt deze term residual/error 
sum of squares genoemd of kortweg SSE.  
 

1.4.2 Het Gauss-Markov theorema 
1.4.3 Een schatter voor σ² 

 
 
 

 

1.4.4 Voorbeeld: overclaiming 
N = 202 
P = 1 
DF = 200 (N-(p-1)) 
 

De residual standard error is 
s (niet s²)!!  
 

We schatten dat als 
gepercipieerde kennis met 1 
eenheid toeneemt, dat de 
verwachte uitkomst 
toeneemt met zoveel 
eenheden (bv. 0009532).  
 
 
Gegeven dat accuraatheid 
en FINRA score constant 
blijft, dan schatten we dat 
als kennis met 1 eenheid 
toeneemt, de verwachte 
uitkomst zal toenemen met 
0.094069. 
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1.5 Predictie 
1.5.1 Predicties 
Y∗̂ = B0 + B1 x1* + B2 x2* + … + Bp xp* 
 
“Wat is de verwachte mate van overclaiming, gegeven de scores voor gepercipieerde kennis 
en accuraatheid en de FINRA-score?”  
 

1.5.2 Betrouwbaarheidsintervallen 
Betrouwbaarheidsintervallen voor predicties en predictie-intervallen, nodige assumptie:  
εi ~i.i.d. N(0, σ²).  
 

1.5.3 Predictie-intervallen 
 
 
De blauwe band geeft het betrouwbaarheidsinterval 
weer. Deze zal rekening houden met de onzekerheid 
van de rechte.  
 
De paarse banden geven de predicties weer. Deze zal 
ook rekening houden met de onzekerheid van de 
rechte.  
 
 
 
 
 

 

1.6 Modelassumpties en invloedrijke observaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De grootte van een effect 
2.1 De determinatiecoëfficiënt R² 
SST = Σⅈ=1

n  (Yi - Y̅)². 
 
Concreet kan men aantonen dat:  

Σⅈ=1
n  (Yi - Y̅)² = Σⅈ=1

n  (Ŷi - Y̅)² + Σⅈ=1
n  (Yi - Ŷi)². 

 
 
      SST        SSR           SSE 
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R² = SSR/SST = (SST-SSE)/SST.  
 

R² is het kwadraat van de steekproefcorrelatie Cor(Y, Ŷ), -1 ≤ R ≤ 1. 
 
R² is de proportie van de variantie die eigenlijk verklaard wordt door de predictoren.  
SSR: de verklaarde kwadratensom.  
SST: de totale kwadratensom.  
 

 
 
R² is de multiple R-squared: 0.7116.  
De aangepaste R-squared houdt rekening met hoeveel predictoren in het model zitten.  
 

2.2 Semi-partiële en partiële correlatie 
Bij semi-partiële correlatie bekijken we wat de bijdrage is van een predictor tot de R² in 
het volledige model.  
De semi-partiële correlatie van Xl met Y is gelijk aan:  
 

srl = √RY|x1,x2,…,xp

2 −  RY|x1,…,xl+1,…,xp

2  

 
Partiële correlatie is de correlatie tussen 2 variabelen waarbij rekening wordt gehouden met 
andere variabelen.  
De partiële correlatie met Xl met Y is gelijk aan:  
 

prl = √
srl

2

1−RY|x1,…,xl−1,   xl+1,…,xp
2  

  

 
Als je deze correlatie gaat kwadrateren, krijg je de variantie tussen variabelen. De R² is de 

steekproefvariantie tussen Y en Ŷ.  
 

srl
2= 

SSXl

SST
 

 

prl
2 = 

SSXl

SSXl
+SSE

 

 
Wat is de bijdrage van de predictor Xl? Er wordt gekeken naar de kwadratensom met Xl en 
zonder Xl.  
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Bij semi-partiële correlatie ga je delen door de totale variantie (SST). Bij de partiële 
correlatie ga je delen door de correlatie die verklaard wordt door het model (SSE).  
 

Eta.sq: semi-partieel  
Era.sq.part: partieel  
 

2.3 Betrouwbaarheidsintervallen voor β 
 
95% BH-interval  
Hier kan je de ondergrens 
en bovengrens aflezen.  
 

 

3. Regressie met nominale predictoren  
Oefening:  
In een assessmentbureau is men geïnteresseerd in het effect van opleidingsniveau op de 
score op een bepaalde bekwaamheidstest. Meer bepaald wenst men te onderzoeken of dit 
effect varieert volgens leeftijd (= onderzoeksvraag).  
 
De score op de test (variabele score) is gemeten op een schaal van 0 tot 100 en mag als van 
intervalniveau beschouwd worden. De variabele opleiding bestaat uit 3 niveaus (opleiding 
= 1: geen hogere opleiding, opleiding = 2: bachelorniveau, opleiding = 3: masterniveau).  
De onderzoekers beschikken ook over de leeftijd (in jaren) van iedere deelnemer (mag als 
van intervalniveau verondersteld worden).  
 
Men voert volgend commando uit in R:  
model1 <- lm(score~leeftijd+opleiding+leeftijd:opleiding) 
 
Verder geldt:  

 
 
 
 
 

De resultaten worden (deels) hieronder weergegeven:  
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KLADBLAD:  
Afhankelijke variabele: score op de test.  
Nominale variabele met groepen: opleiding.  
 
Het effect varieert volgens de leeftijd: interactie?! Wanneer het niveau van leeftijd wordt 
veranderd, verandert dan ook het niveau van opleiding? 
 
E[Y|leeftijd, opleiding] = β0 + β1 * leeftijd + β2 * hulpveranderlijke 1 (dus opleiding2) + β3 * 
hulpveranderlijke 2 (dus opleiding 3) + β4 * (opleiding2*leeftijd) + β5 * (opleiding3*leeftijd).  
 
Anova: achter de schermen worden verschillende vergelijkingstoetsen uitgevoerd. 
anova: hier moet je zelf de modellen invoeren.  
 
A. Formuleer de nul- en alternatieve hypothese die men wenst te onderzoeken om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden a.d.h.v. een dergelijke analyse.  
 

H0: er is geen interactie tussen leeftijd en opleidingsniveau (β4 = β5 = 0).  
Ha: er is wel een interactie tussen leeftijd en opleidingsniveau (min. 1β ≠ 0; i = 4,5).  
 
B. Bereken de toetsingsgrootheid die bij deze toets hoort.  
 
F(2, 101) = (8.88/2) / (108.62/101) = 4.13 
 



 
16 

C. Van hoeveel deelnemers zijn de gegevens opgenomen in de analyse?  
 
De DF die horen bij de fout kwadratensom is 101. Dat is dus n – (p+1). We moeten dus op 
zoek naar n.  
P = 1 (leeftijd) + 2 (opleiding) + 2 (opleiding-leeftijd) = 5 +1 = 6.  
N = 101 + 6 = 107.  
 
D. Wat kan men besluiten m.b.t. de onderzoeksvraag? Werk hierbij op het 5% 

significantieniveau.  
 
De p-waarde is kleiner dan 5% dus we gaan de H0 verwerpen op het 5% significantieniveau. 
Er is evidentie voor het feit dat het effect van opleidingsniveau varieert naargelang leeftijd.  
 
E. Beschrijf kort het effect van opleidingsniveau. Geef duidelijk weer hoe je conclusies 

trekt op basis van bovenstaande resultaten.  
 
Het heeft geen zin om opleidingsniveau los van leeftijd te gaan interpreteren. De rechte bij 
opleidingsniveau 1 ligt hoger dan bij opleidingsniveau 2, en bij opleidingsniveau 1 wordt de 
rechte ook hoger naarmate de leeftijd toeneemt (is het steilste).  
We kijken naar de geschatte gemiddelde score Y. We vergelijken opleidingsniveau 1 en 2, 
en niveau 1 en 3. Het gemiddelde verschil tussen 2 en 1 is 2.52 – 0.19 * leeftijd. Bij 20J gaat 
het dus om -1.28 en bij 40J om -5.08. Het gaat dus om een negatief effect, en de gemiddelde 
score is groter bij opleidingsniveau 1, en wordt groter naarmate de stijgende leeftijd.  
Bij opleidingsniveau 1 en 3 is het verschil 1.26 – 0.25 * leeftijd. Voor 20J gaat het dus om           
-3.74 en bij 40J om -8.74. Ook hier vinden we hetzelfde effect.  
 
Oefening:  
De opgave is hetzelfde als bij de voorgaande vragen  
 
Welke uitspraak is correct? Rond in eventuele tussenstappen af tot op 3 cijfers na de komma.  
De toetsingsgrootheid die hoort bij de hypothese die de onderzoekers willen onderzoeken 
is gelijk aan:  
 

A. 0.44 
B. 0.082 
C. 71.13 
D. 4.13  

 
Oefening:  
De opgave is hetzelfde als bij de voorgaande vragen  
 
Welke uitspraak is correct?  
 

A. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen de onderzoekers de nulhypothese die ze 
dienen te toetsen om hun onderzoeksvraag te beantwoorden, verwerpen op het 5% 
significantieniveau.  

B. De onderzoekers kunnen hun onderzoeksvraag niet beantwoorden aangezien er een 
significante interactie is tussen leeftijd en opleidingsniveau.  

C. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen de onderzoekers besluiten dat het 
effect niet varieert volgens opleidingsniveau.  

D. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen de onderzoekers op het 5% 
significantieniveau besluiten dat het effect van opleidingsniveau hetzelfde is voor 
elke leeftijd.  
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4. Toetsing 
Opnieuw de assumptie: εi ~i.i.d. N(0, σ²). 
 

4.1 Modelvergelijkingen 
 Een lineair model B is genest in model A wanneer bij model B bijkomende lineaire 

restricties m.b.t. de te schatten parameters opgelegd worden.  

 F-toets om model A (zonder restricties) met model B (met restricties) te vergelijken:  

F = 
(SSEB−SSEA)/(dfB− dfA )

SSEA/dfA
 

 
 Onder H0: F ~ F(dfB – dfA, dfA) 
 

 R: commando anova.  
 

4.2 Toets voor alle predictoren  
We vergelijken het model met het nulmodel (model zonder predictoren).  
 

4.3 Toets voor een subset van predictoren  
4.4 Toets voor 1 predictor 
4.4.1 Predictor van intervalniveau 
4.4.2 Predictor van nominaal niveau  
Schema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.3 Algemene strategie: Anova-tabel in R 
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5. Interactie (moderatie) 
5.1 Wat is interactie?  

5.2 Hoofd- en interactie-effecten  
5.3 Implementatie en toetsen van interactie-effecten  
A. Interactie tussen 2 nominale predictoren (factoren) A en B.  

 
Het effect A zal wijzigen naargelang het effect van 
B. B heeft een invloed op het effect van A op Y.  
 
 
 

 Toetsing: via modelvergelijking:  
 Model 1: A + B + (A x B).  
 Model 2: A + B.  

 

 Indien interactie (A x B) significant: moderatie!  
 
B. Interactie tussen een nominale predictor B en een predictor van intervalniveau x.  

 
 
 
 
 

 

 Toetsing: via modelvergelijking: 
 Model 1: x + B + (x x B). 
 Model 2: x + B.  

 

 Indien interactie (x x B) significant: moderatie!  
 
C. Interactie tussen 2 predictoren van intervalniveau x1 en x2.  

 
 
 
 
 
 

 Toetsing: via modelvergelijking: 
 Model 1: x1 + x2 + (x1 x x2). 
 Model 2: x1 + x2.  

 

 Indien interactie (x1 + x2) significant: moderatie.  
 

5.4 Voorbeeld: herstel na coma 

6. Mediatie 
6.1 Wat is mediatie?  

 
 
 
 

 

 Stap 1: life satisfaction ~ therapy (c = 0?)  

 Stap 2: positive attribution ~ therapy (a = 0?) 
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 Stap 3 en 4: life satisfaction ~ therapy + positive attribution (b = 0? & c’ = 0) 
 

6.2 De Baron & Kenny methode 
6.3 De Sobel test 
6.4 Voorbeeld  
7. De ‘derde’ variabele 
7.1 Confounding 

 
Een variabele Z die zowel inwerkt op X als op Y. Zo kan het effect van 
X en Y niet geschat worden, want dan er een vertekening optreden.  
 
 

7.2 Moderatie 
 
Het gaat hier om een interactie. Z is niet de hoofdfocus. We 
nemen de interactie mee op in het model met X als 
hoofdfocus en rekening houdend met Z als variabele.  
 

 

7.3 Mediatie 
 

Wanneer je controleert op Z, ga je een effect creëren dat er niet is, 
en worden de oorspronkelijke zaken (X op Y) niet zuiver gemeten. 
Hier is er sprake van mediatie. Z is hier dus een mediator.  
 
Wanneer het gaat om een gemeten confounder, moet je hiervoor 
gaan corrigeren. Wanneer het niet gemeten is, mag je het niet mee 
opnemen in je model.  

 
De assumpties die men bij mediatie-analyses maakt, zijn als volgt:  

 Assumptie 1: geen ongemeten confounding voor de X-M relatie. 

 Assumptie 2: geen ongemeten confounding voor de X-Y relatie.  

 Assumptie 3: geen ongemeten confounding voor de M-Y relatie. 

 Assumptie 4: geen confounders voor de M-Y relatie die beïnvloed zijn door X.  
 
Wanneer er sprake is van randomisatie, heb je al zekerheid voor assumptie 1 en 2.  
 

7.4 Omitted variable bias 
 Vertekening of bias bij het schatten van het effect van X op Y wanneer niet adequaat 

gecorrigeerd wordt door Z. 

 Cfr. correctie voor confounders. 

 Altijd corrigeren voor Z? Verschillende situaties mogelijk.  
 

 
 

Bij deze linkse figuur ga je een 
probleem krijgen wanneer je Z 
opneemt in het model. Er treedt dan 
selection bias op, want je creëert een 
effect via Z dat er eigenlijk niet was.  
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8. Analyse van experimentele designs 
8.1 Het experiment 
8.1.1 Designs 
8.1.2 Voorbeeld: motivatie 
8.2 Variantie-analyse 
8.2.1 Terminologie en werkwijze 
Variantie-analyse = een lineaire regressie met nominale predictoren.  
 

 Bij analyse van experimentele designs waarbij manipulatie van factoren (d.w.z. 
nominale predictoren) en het effect ervan op de uitkomst Y, de hoofdfocus zijn van 
de analyse is terminologie van variantie-analyse vaak nauw verweven met 
experimentele terminologie.  

 Variantie-analyse niet enkel bruikbaar binnen experimentele designs!  

 In dit opleidingsonderdeel: between-subjects designs (denk aan assumptie van 
onafhankelijke observaties)!  

 
 
 
 
 
 

 
Aan de hand van een tweewegsvariantie-analyse gaat men na hoeveel van de variantie in 
de uitkomst Y verklaard wordt door de hoofdeffecten van de 2 factoren en hun interactie. 
Men beschouwt hierbij de volgende kwadratensommen:  

 De kwadratensom die samenhangt met de hoofdeffecten van factor A. 

 De kwadratensom die samenhangt met de hoofdeffecten van factor B. 

 En de kwadratensom die de effecten i.v.m. de interactie van de factoren A en B 
groepeert.  

 

 Orthogonale designs: type I = type II = type III kwadratensommen. 

 Orthogonale designs: orthogonale decompositie van verklaarde kwadratendom 
(between SS of SSModel) mogelijk.  

→ Ieder effect kan geschat worden, onafhankelijk van andere effecten!  
 

Factorieel design dat gebalanceerd is:  
SSModel = SSA + SSB + SSAB.  

 

8.2.2 Voorbeeld 
 
In totaal zijn er 6 groepen. Als de groepen allemaal even 
groot zijn, is er sprake van een orthogonaal design. Dan 
kan ieder effect geschat worden, onafhankelijk van 
andere effecten.  
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De toetsen voor de hoofd- en interactie-effecten kunnen als volgt geschreven worden in 
functie van de cel- en marginale gemiddelden:  

 H01: µ1. = µ2. = µ..  
Deze hypothese stelt dat het hoofdeffect van factor A (beloning) nul is: de 
gemiddelde score is hetzelfde voor elk niveau van A.  
 

 H02: µ.1 = µ.2 = µ.3 = µ.. 
Deze hypothese stelt dat het hoofdeffect van factor B (taakinteresse) nul is: de 
gemiddelde score is hetzelfde voor elk niveau van B.  
 

 H03: voor alle i, i’ en alle j, j’: µij - µi’j = µij’ - µi’j’ 
Deze hypothese stelt dat er geen interactie is tussen beide factoren: het effect van 
factor A hangt niet af van het niveau van factor B en vice versa.  

 

 
 

 
 
 
De som van de Sq is 
gelijk aan de verklaarde 
kwadratensom, omdat 
we een gebalanceerd 
design hebben. Dit is 
uitzonderlijk!  

8.2.3 Contrasten 
 Men kan mogelijks geïnteresseerd zijn in een verschil tussen specifieke 

celgemiddelden dat niet via H01, H02 of H03 getoetst wordt. 

 Schrijf altijd eerst de te toetsen hypothese uit in functie de parameters van het 
gebruikte regressiemodel. 
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 Als je gebruik maakt van model met dummy-codering om hypotheses uit te schrijven 
in functie van regressieparameters, moet je dit model gebruiken om het contrast te 
gaan toetsen.  

 

8.3 Covariantie-analyse 
 
 
 

1. Inleiding 
2. Voorbeeld 
3. Multivariate lineaire regressie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 De structuur van het model 
Multivariate analyses bieden een aantal voordelen: 

 De kans op een type I fout wordt niet opgeblazen. 

 De correlaties tussen uitkomsten worden mee in rekening gebracht. 

 De power van multivariate toetsen is in het algemeen hoger, vooral wanneer de 
verschillende uitkomsten sterk gecorreleerd zijn.  

 

3.2 Stochastische assumpties 
3.3 Parameterschattingen: kleinste kwadratenschatters 
4. Toetsing 
4.1 Multivariate toetsen 
4.1.1 Multivariate normale verdeling 
Algemeen stappenplan:  

 Stap 1: Multivariate toets: 
 Nulhypothese: predictor heeft op geen enkele uitkomst een invloed. 
 Alternatieve hypothese: predictor heeft invloed op minstens 1 van de 

uitkomsten.  

 Als nulhypothese verworpen wordt → ga naar stap 2!  
 

 Stap 2: univariate toetsen: 
 Op welke uitkomst(en) heeft predictor invloed? Kijk naar statistische 

significantie voor elke uitkomst (univariate lineaire regressies).  
 

 Stap 3: Schattingen en interpretaties parameters: univariate linaire regressies.  
 

4.1.2 Modelvergelijkingen 
 Laat MF het volledig (d.w.z. meest uitgebreide) model voorstellen (model A) en MR 

het gereduceerd model (model B, genest in model A). Onder de nulhypothese 
stellen we dat het gereduceerd model evenwaardig is met het volledig model 
(kortom, de extra predictoren zijn overbodig):  
H0: MF = MR met R ⊂ F 

Hoofstuk 5: Het multivariaat lineair model 
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 Nulhypothese stelt dat geen enkele predictor uit model A die we weglaten bij model 
B een invloed heeft op minstens 1 van de uitkomsten. 
 

 Matrix E: multivariate tegenhanger SSEA.  
Matrix H: multivariate tegenhanger van SSEB – SSEA.  

 
Er bestaan verschillende multivariate toetsingsgrootheden die gebaseerd zijn op E en H:  

 Wilks’ Lambda: belangrijk om altijd te vermelden!  

 Pillai’s trace. 

 Hotelling-Lawley trace. 

 Roy’s largest root.  
 
In de sociale wetenschappen rapporteert men zo goed als altijd enkel Wilks’ Lambda:  

Λ = 
|𝐄|

|𝐄+𝐇|
  (0 < Λ < 1).  

 
Hierbij stelt |D| de determinant van een matrix D voor.  

 Transformatie of Λ naar een F-statistiek.  
 

4.1.3 Voorbeeld 
De dataset bestaat uit observaties bij n = 600 studenten. Voor iedere student werden 
gegevens voor 6 variabelen verzameld. De uitkomsten zijn de volgende psychologische 
constructen: 

 Locus of control. 

 Self-concept. 

 Motivation.  
 
De predictoren zijn variabelen die academische vaardigheden (gestandaardiseerde 
testscores) weergeven: 

 Reading. 

 Writing. 

 Science.  
 
De scores op deze variabelen worden als van intervalniveau beschouwd. 
Ook het opleidingsniveau van iedere student (1: laag, 2: gemiddeld of 3: hoog) wordt 
geregistreerd (program). Dit is een nominale variabele die bestaat uit 3 niveaus.  
 
Yi1 = β01 + β11 xi1 + β21 xi2 + β31 xi3 + β41 xi4 + β51 xi5 + εi1.  
Yi2 = β02 + β12 xi1 + β22 xi2 + β32 xi3 + β42 xi4 + β52 xi5 + εi2. 
Yi3 = β03 + β13 xi1 + β23 xi2 + β33 xi3 + β43 xi4 + β53 xi5 + εi3. 
 
Assumptie bij toetsen:  
Y ~ Nq(Xβ, Σ)  
 
In totaal hebben we dus 3 opleidingsniveaus en 2 hulpveranderlijken.  
 
Onderzoeksvraag 1:  
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DF noemer: 592 
 
H01: verwerpen! Minstens 1 van 
de beta’s is verschillend van 0. 
Reading heeft een effect op 
minstens 1 van de uitkomsten.  
 
 

 

4.2 Algemeen lineaire hypotheses 
4.2.1 Contrasten 
4.2.2 Voorbeeld 
Onderzoeksvraag 2:  
Is er een verschil in gemiddelde uitkomst bij opleidingsniveau 2 (program = 2) versus 
opleidingsniveau 1 (program = 1) bij elk van de 3 psychologsiche variabelen?  
 

 
 
Codering opleidingsniveau:  

 Xi4 = 1 als deelnemer i in opleidingsniveau 2 zit (program = 2), anders is xi4 = 0. 

 Xi5 = 1 als deelnemer i in opleidingsniveau 1 zit (program = 1), anders is xi5 = 0.  
 
L (1x3 matrix) 
M (3x3 matrix)  
K (1x3 matrix)  
 
R geeft normaal automatisch de K matrix in.  
 
 
 
 

 
 
Hypothesis matrix: L 
Right-hand-side matrix: K 
 
DF = 1: contrast 
DF = 3: 3 uitkomsten 
 
 
 
Voor minstens 1 uitkomst is 
het contrast niet gelijk aan 0. 
We gaan H0 verwerpen.  
 
 

 
 
F is kleiner dan 0.05 en dus 
verwerpen we de hypothese. 
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Hier is opleidingsniveau 1 het 
referentieniveau. Er is dus 
een andere codering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.127795 is de geschatte 
waarde voor β4. Het gaat dus 
om het geschatte effect van 
opleidingsniveau 1 en 2.  
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Onderzoeksvraag 3:  
Is het effect van writing op locus of control gelijk aan het effect van writing op self-concept?  
 

 
Bij M maar 1 kolom omdat er naar 1 contrast wordt 
gekeken.  
M (3x1 matrix).  
K (1x1 matrix).  
 
 
 
 
 
 

 
H0 kan verworpen worden!  
 
 
 
 

 
Onderzoeksvraag 4: 
Zijn de effecten van reading, writing en science op locus of control gelijk?  

 
Er is maar 1 kolom in de M-matrix omdat we telkens 
kijken naar 1 uitkomst (zie β11, β21 en β31).  
 
 
 
 
 
 
 

 
H0 kan niet worden 
verworpen!  
 
 
 

Oefening:  
Een ontwikkelingspsycholoog onderzoekt het effect van leeftijd (X1) en geslacht (X2, 0 = 
man, 1 = vrouw) op 3 gestandaardiseerde testscores (testscore 1: Y1, testscore 2: Y2, 
testscore 3: Y3) met behulp van een multivariaat lineair model.  
 
Formeel kan men het model als volgt neerschrijven: 
Yi1 = β01 + β11 xi1 + β21 xi2 + β31 xi3 + εi1.  
Yi2 = β02 + β12 xi1 + β22 xi2 + β32 xi3 + εi2. 
Yi3 = β03 + β13 xi1 + β23 xi2 + β33 xi3 + εi3. 
 
De ontwikkelingspsycholoog wil nagaan of het effect van leeftijd bij mannen hetzelfde is 
voor testscore 2 en testscore 3.  
 
Welke bijbehorende L-matrix en M-matrix kunnen gebruikt worden om deze hypothese na 
te gaan? Duid het juiste antwoord aan.  
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A. L = (0  1  0  1) en M =(
1
1
1

) 

B. L = (0  1  0  0) en M = (
0
0
0

 
0
1 
0

0
0
1

) 

C. L = (0  1  0  0) en M = (
0
1

−1
) 

D. L = (0  1  0  -1) en M = (
0
1
1

) 

 
Het effect van leeftijd bij mannen zou hetzelfde zijn voor testscore 2 en 3.  
β12 = β13 dus β12 - β13 = 0 
Het effect van leeftijd bij mannen zou dus liggen bij β1.  
 

β0 β1 β2 β3 
L: 0 1 0 0 
 

5 MANOVA en MANCOVA 
5.1 Multivariatie (co)variantie-analyse 
5.2 Voorbeeld 
 
 
 

1. Situering 
2. Componenten  
Veronderstel dat we het effect van p predictoren X1, X2, …, Xp op 1 uitkomst Y wensen te 
modelleren.  
We beschikken hierbij over n onafhankelijke observaties.  
 
De klasse van veralgemeend lineaire modellen kan dan als volgt beschreven worden:  

 Y1, Y2, …, Yn zijn n onafhankelijke uitkomsten die een verdeling volgen die behoort 
tot de exponentiële familie van kansverdelingen.  
De verwachte waarde is E(Yi) = µi.  
 

 Er wordt een lineaire predictor op basis van de predictoren gebruikt: 
β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βp xip  
 

 Een link-functie linkt de lineaire predictor aan de verwachtingswaarde µi:  
g(µi) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … βp xip 

 
Merk opnieuw op dat Y een kansvariabele is terwijl de predictoren als constanten 
beschouwd worden.  
 
Voorbeelden:  

 Bij het algemeen lineair model is de link-functie gelijk aan de identiteitsfunctie:  
µi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … βp xip 
 

 Bij binaire logistische regressie is de uitkomst binair (Yi = 0 of Yi = 1). µi is de proportie 
waarin Yi = 1 en wordt als πi genoteerd. De link-functie is de logit-transformatie:  

Log(
πi

1 − πi
) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … βp xip 

Hoofstuk 6: Het Veralgemeend lineair model 

Odds 
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3. Bijzondere gevallen  
3.1 Het algemeen lineair model  
Van algemeen lineair model (ALM) naar veralgemeend lineair model (VLM).  
 
Veralgemeend lineair model (VLM): modelleren van een uitkomst Y in functie van 
predictoren X; Y niet noodzakelijk van intervalniveau.  
 

3.2 Logistische regressie 
 
Hierbij gaat het om binaire logistische regressie: het bestaat uit 2 niveaus 
(1 en 0).  
 
We willen de verwachte uitkomst gaan voorspellen o.b.v. de predictoren. 
Die kunnen dus zowel nominaal als van bv. intervalniveau zijn.  
 

 
In welke mate gaat ervaring een voorspeller zijn op het al dan niet succesvol 
uitvoeren van de taak. Taak (= 0: niet succesvol; = 1: wel succesvol).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Poisson regressie 
3.4 Loglineaire analyse 
 
 
 

1. Inleiding 
2. Voorbeelden 
2.1 Programmeertaak  
2.2 Moraliteit bij proeven met dieren  
3. Enkelvoudige logistische regressie 
3.1 Bernoulli verdeling en odds 
3.2 Exponentiële en logaritmische functies 
3.3 Het model voor logistische regressie 
Bineaire uitkomst Y, P(Y = 1|X1 = x1, X2 = x2) = π(x1, x2). 
 
Logistisch regressiemodel; op 3 equivalente manieren:  

 Dit is op de logit-schaal:  

log (
π (x1,x2)

1 − π (x1,x2)
) = logit [π(x1, x2)] = β0 + β1 x1 + β2 x2 

 

 Dit is op de schaal van de kans:  

π(x1, x2) = 
exp(β0 + β1 x1 + β2 x2)

1 + exp(β0 + β1 x1 + β2 x2)
 

 
 
 

Hoofstuk 7: Logistische regressie 
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 Dit is op de schaal van de odds:  
π (x1,x2)

1 − π (x1,x2)
 = exp(β0 + β1 x1 + β2 x2) 

 

Schattingen voor β0, β1, β2 → geschatte effect van X1 en X2, voorspelde kansen (gegeven 
predictoren). Het interpreteren van de bèta-parameters kunnen we het best doen op de 
schaal van de odds.  
 

3.4 Interpretatie parameters 
4. Meervoudige logistische regressie 
4.1 Het model  
4.2 Interpretatie parameters 
Continue predictoren:  
Als X1 constant blijft, verandert de odds dat Y = 1 met factor exp(β2) met iedere toename 
van X2 met 1 eenheid.  
 
Het zijn niet de bèta’s zelf die goed interpreteerbaar zijn, maar de exponent daarvan.  
 

5. Nominale predictoren 
Nominale predictoren:  

 Dummy-codering: de bijbehorende regressiecoëfficiënten geven het verschil aan 
t.o.v. een referentiecategorie.  

 Effect-codering: de bijbehorende regressiecoëfficiënten geven het verschil aan 
t.o.v. het gemiddelde over de niveaus van de variabele.  

 

6. Parameterschattingen 
6.1 Voorbeeld: programmeertaak  
6.2 Voorbeeld: moraliteit bij proeven met dieren  
7. Toetsing 
7.1 Toets voor 1 predictor: Wald toets 
Wald toets:  

 summary: in speciale gevallen.  

 Anova.  
 

7.1.1 Predictor van intervalniveau 
7.1.2 Predictor van nominaal niveau  
7.2 Modelvergelijkingen: Likelihood Ratio toets 
Modelvergelijkingstoetsen LRT: 

 anova. 

 Anova.  
 
Hier gaan we modellen die in elkaar genest zijn gaan vergelijken. In de praktijk wordt het 
meest de voorkeur gegeven aan deze toets (i.p.v. Wald-toets).  
 
Voorbeeld:  

 H0: β1 = 0; dat betekent:  

 H0: exp(β1) = 1.  
 

7.2.1 Voorbeeld: programmeertaak 
7.2.2 Voorbeeld: moraliteit bij proeven met dieren  
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8. Interactie (moderatie)  
Hier wordt een interactieterm toegevoegd.  
 

 log (
π (x1,x2)

1 − π (x1,x2)
) = logit [π(x1, x2)] = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x1 x2 

 

 π(x1, x2) = 
exp(β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x1 x2)

1 + exp(β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x1 x2)
 

 

 
π (x1,x2)

1 − π (x1,x2)
 = exp(β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x1 x2)  

 
Als X1 constant blijft, verandert de odds dat Y = 1 met factor exp(β2) exp(β3 x1) met iedere 
toename van X2 met 1 eenheid.  

 Het is duidelijk dat het effect van X2 zal afhangen van het niveau van waarop we X1 
constant houden, want X1 zit ook in de uitdrukking.  

 
Oefening:  
Men onderzoekt het effect van werkdruk, leeftijd (beiden gemeten op intervalniveau) en 
roken (roken : 1 indien men rookt, roken: 0 indien men niet rookt) op het al dan niet krijgen 
van overmatige stress (stress : 1 bij overmatige stress, stress : 0 anders).  
 
Een deel van de resultaten is hieronder weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welke interpretatie van de regressieparameters is volledig correct? Je hoeft bij deze vraag 
geen rekening te houden met de statistische significantie van de effecten.  
 
Op basis van het bovenstaande model kan men schatten dat:  

A. De kans op overmatige stress bij 33-jarige rokers met een factor 0.383 afneemt als 
de score op werkdruk met 1 eenheid stijgt.  

B. De odds op overmatige stress bij 33-jarige rokers met een factor 0.383 afneemt als 
de score op werkdruk met 1 eenheid stijgt.  

C. De kans op overmatige stress bij 33-jarige rokers met een factor 1.467 toeneemt als 
de score op werkdruk met 1 eenheid stijgt.  

D. De odds op overmatige stress bij 33-jarige rokers met een factor 1.467 toeneemt als 
de score op werkdruk met 1 eenheid stijgt.  

 
Notities:  
De uitkomst is bineair en in de output wordt bij fit ‘glm’ gebruikt, waardoor je weet dat het 
gaat om lineaire regressie. Ook zijn er geen interacties opgenomen in het model.  
Hier wordt gevraagd naar het effect van werkdruk. Men gaat leeftijd en roken constant 
houden (die doen er dus niet toe).  
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Geel kadertje: dat is positief op de logit-schaal, wanneer werkdruk dus zal toenemen zal de 
odds toenemen.  
Als we willen lezen met welke factor de odds zal toenemen, die factor lezen we af bij het 
oranje kadertje.  
 
A en B: dat is de factor van de logit-schaal; en voor de odds moet je bij de exponentieel 
kijken.  
C: als de odds toeneemt, neemt de kans ook toe. Maar de factor waarmee hier een 
verandering optreedt is op de schaal van de odds.  
 
Betekenis odds: als de odds om een roker te zijn gelijk is aan 1.40 dan heb je voor 140 
rokers 100 niet rokers.  
 
Voorbeelden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Situering 
2. Wat is een meta-analyse?  

 Statistische aggregatie van resultaten over studies.  
 
 
 
Meta-analytische technieken zijn heel belangrijk en worden vaak 
toegepast!  
 
De verschillende vierkanten hebben een andere grootte. Hoe 
groter het vierkant, hoe meer effect de studie heeft.  
 
 
 
 

 
 

Hoofstuk 8: Meta-analyse 
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3. Doelstellingen  
De doelstellingen zijn:  

 Het schatten van de ware (gemiddelde) samenhang, ρ(ρ̅) (rho) of het ware 

(gemiddeld) effect, δ(𝛿̅) (delta), na correctie voor statistische artefacten.  

 Het schatten van de variantie van de ware samenhang, σ²p, of de variantie van het 
ware effect, σ²δ na correctie voor statische artefacten.  

 
Een meta-analyse gaat altijd vertrekken vanuit de effectgrootte!  
 
Het algemeen schema dat hierbij gehanteerd wordt, is het volgende:  

 De geschatte effectgroottes van de individuele studies beschouwen.  

 Deze schattingen converteren naar eenzelfde meeteenheid (bv. d omzetten in r).  

 En een gewogen gemiddelde effectgrootte berekenen met bijbehorende 
standaardfout.  

 
Op basis van deze geschatte gecombineerde effectgrootte en zijn precisie kunnen 
betrouwbaarheidsintervallen voor de ware (gemiddelde) effectgrootte geconstrueerd 
worden.  

 Grootte effect, statistische significantie.  

 Gewichten naargelang precisie studies.  

 De similariteit van effectgroottes tussen studies kan nagegaan worden d.m.v. een 
toets voor homogeniteit (lage power!) of via het schatten van σ²p (σ²δ).  

 
Indien aanwijzingen dat σ²p > 0 (σ²δ > 0), moderatie?  

 

4. Voorbeeld 1: Evaluatieve Conditioning in Humans 
5. Verschillende stappen bij een meta-analyse 

 Stap 1: literatuuronderzoek. 

 Stap 2: inclusiecriteria bepalen. 

 Stap 3: effectgroottes berekenen. 

 Stap 4: meta-analyse uitvoeren.  
Fixed versus random effects modellen!  
 

 k: studies in meta-analyse.  
 ri: geobserveerde (gemeten) samenhang/correlatie in studie i.  
 pi: ware samenhang/correlatie in studie i (populatieniveau).  
 ni: het aantal observaties in studie i.  

 
We kunnen schrijven dat:  
ri = ρi + ei  (i = 1, …, k) 
 
Waarbij ei de steekproeffout voorstelt.  
 
σ²r = σ²ρ + σ²e 
Geobserveerde variantie van de observaties = ware heterogeniteit + steekproeffout.  
 

 Fixed effects model: ρi = ρ en dus σ²p = 0.  
De enige bron is hier de steekproeffout, er is geen systematische variatie.  

 
 Random effects model: stelt men dat ρi = ρ̅ + ui en dus σ²p ≠ 0. 

Hier zijn duidelijk 2 bronnen van variatie.  
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 Stap 5: meer geavanceerde analyses.  
 Analyse van moderatoren. 
 Schatten van publicatiebias.  

 

6. Literatuuronderzoek 
7. Criteria voor inclusie 
8. Berekenen van effectgroottes 
9. Methodes voor meta-analyse 

 
Men is in verschillende scholen gaan kijken naar de samenhang 
tussen type onderwijs en intelligentie.  
 
 
 
 
 

9.1 Fixed effects model (Hedges en Olkin)  
 
Je moet niet alle berekeningen 
kunnen doen, maar je moet wel 1 
deeltje bv. kunnen berekenen.  
 
De studies met de grootste 
steekproefgrootte krijgen 
doorgaans het meeste gewicht in 
het gewogen gemiddelde (z̅).  
 

Hoe groter Q, hoe meer evidentie tegen homogeniteit, en dus hoe meer heterogeniteit. Hier 
heeft men niet veel evidentie tegen H0 want Q is kleiner dan de kritische waarde.  
 
Een 95% betrouwbaarheidsinterval voor ρ is als volgt:  

 
 
 
 

9.2 Random effects model (Hedges en Olkin)  
 
Hier brengt men ook 
varianties tussen studies 

mee in rekening (τ²; tau²) 
 
Men laat het dus hier een 
heterogeniteit in effect-
groottes toe.  
 

 
 
 
 
Een 95% betrouwbaarheidsinterval voor ρ̅ is als volgt:  

 
Het interval is vaak breder dan bij 
fixed effects modellen.  
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Stel dat de effectgroottes in werkelijkheid heterogeen zijn, en je werkt met een fixed 
model, dan ga je de standaardfout gaan onderschatten. Als je een random model gebruikt, 
waarbij de effectgroottes in werkelijkheid homogeen zijn, dan gaat tau² gelijk zijn aan 0 en 
ga je een equivalent model bekomen (fixed model). Het is dus beter om het random model 
te gebruiken.  
 

9.3 Random effects model (Hunter en Schmidt)  
 r̅ = 0.175.  

 σ̂²r = 0.0167.  

 σ̂²e = 0.01279. 

 σ̂²p = σ̂²r - σ̂²e  
     = 0.0167 – 0.01279 = 0.0040.  

 
Hier bepaald men dus de gemiddelde correlatie (r̅). Men gaat dan een schatting maken voor 
sigmar² en sigmae².  
 
95% credibility-interval voor ρ̅:  
Het is een interval dat 95% van de onderliggende ware correlaties bevat. Het vertelt ons iets 
over de spreiding op de individuele onderliggende effectgroottes. Het gaat dus enkel over 
de heterogeniteit van de effectgroottes, dus enkel sigmarho is hier van toepassing.  

 
 
 
 

 
95% betrouwbaarheidsinterval voor ρ̅:  
Hier maken we gebruik van de standaardfout op de schatter.  

 
 
 
 
 
 

Toetsingsgrootheid homogeniteit:  

∑
(𝑛𝑖−1)(𝑟𝑖⋅�̅�)2

(1−�̅�²)2

𝑘

𝑖=1
 = 10.482 < 14.07  (X²(0.95) (7)).  

 
We zien dat σ̂²e/σ̂²r = 0.76. Dit betekent dat slechts 76% van de variatie in correlatie 
verklaard wordt door steekproeffouten. M.a.w. een beduidend stuk van de variantie in de 
geobserveerde correlaties wordt niet verklaard door steekproeffouten. Moderatoren?  
 
Voorbeeld:  

 Onderwijs type I:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Merk op dat een variantie niet negatief kan zijn. Wat we hier beschouwen is echter 
een schatting, die schatting kan een overschatting of een onderschatting zijn van de 
echte variantie. Vandaar dat we soms schattingen voor varianties bekomen die 
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negatief zijn. Het is dus zeker niet zo dat de variantie die te wijten is aan 
steekproeffouten groter kan zijn dan de totale variantie van de correlatie.  
 

 Onderwijs type II: 
 
 

 
 
 
 
 
 

9.4 Voorbeeld 1 
Voorbeeld evaluatieve conditionering:  
Meta-analytische berekeningen:  

 Gebruik van mixed-effects model (speciaal type van random-effects model, Lipsey 
en Wilson, 2001):  

 Een random effects model veronderstelt niet dat variatie in effectgroottes 
enkel afkomstig is van steekproeffouten. 

 Assumptie van fixed effects in EC literatuur is niet realistisch. 
 Random effects modellen: conservatiever (breder betrouwbaarheidsinterval 

dan fixed effects modellen: meer type I kunnen controleren).  
 Het random effects model convergeert naar het fixed effects model indien 

steekproeffouten wel enige bron van variantie zijn.  
 

 De gewichten van de studies zijn de inverse van de varianties.  

 Toets voor heterogeniteit van effectgroottes en schatting voor de graad van 
heterogeniteit. 

 Er wordt nagegaan of heterogeniteit (deels) verklaard kan worden door de 
moderatie van de studiekarakteristieken.  

 Categorische moderatoren: variantie-analyse. 
 Continue moderatoren: gewogen regressie-analyse.  

 

10. Moderator analyses 
Mixed effects modellen laten toe dat effectgroottes nog heterogeen zijn (‘random’ 
component) na het modelleren van de variatie tussen studies in functie van moderatoren, 
dit in tegenstelling tot hun fixed effects tegenhangers.  
 
Aan de hand van mixed effects modellen kan men nagaan of er evidentie is voor moderatie.  

 Voor categorische variabelen gebeurt dit via een variantie-analyse procedure. 

 Voor continue moderatoren is dit gebaseerd op een gewogen regressieprocedure.  
 
Voorbeeld evaluatieve conditionering:  
Moderator analyses (hoofdbevindingen):  
 
EC effecten zijn sterker:  

 Voor hogere ‘contingency awereness’ (expliciete leercontext, bewust van CS-US 
koppeling) dan voor lagere ‘contingency awareness’ (evaluatie op spontane manier).  

 Voor supraliminale dan voor subliminale US presentatie.  

 Voor ‘postacquisition’ (na fase CS-US koppelingen) dan voor ‘postextension’ effecten 
(na fase met niet-gekoppelde CS).  

 Voor zelfrapporteringsmaten dan voor impliciete maten (dit werd in een aparte 
analyse nagegaan).  
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11. Publication bias  
Probleem: studies kunnen op systematische wijze uitgesloten worden voor publicatie, 
typisch omwille van het ontbreken van statistische significante resultaten. In dit geval treedt 
een vertekening of bias op in de resultaten. Men spreekt ook van File-drawer probleem of 
availability bias.  
 

 Funnel plot: aanwijzingen voor publication bias?  

 Algemeen: statistisch significante relatie tussen effectgrootte en steekproefgrootte. 

→ indicatie voor publication bias.  
 
Typisch ga je zien dat het de kleinste studies zijn waar men de grootste effecten 
heeft. Om een significant resultaat te bekomen, moeten ze al een grote effectgrootte 
hebben. Daarom is dat vaak een indicatie voor publication bias.  
 

 Fail-safe N: wat is mogelijke impact van publication bias als deze aanwezig is?  

→ al veel kritiek op geweest!  
 
 
Het toont de effectgrootte en de precisie.  
Je verwacht een driehoekvorm.  
 
 
 
 
 
Hier is er sprake van publication bias.  
Hier is het wel statistisch significant, terwijl dit eigenlijk niet zo 
mocht zijn. Dit is dus het gevaar!  
 
 
 

 
Voorbeeld evaluatieve conditionering:  

 
Hier is geen aanwijzing voor publication bias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Rapportering 
APA aanbevelingen omtrent ‘MARS’ – Meta-analysis Reporting Standards.  
 

13. Voorbeeld 2: Effectiveness of Long- term Psychodynamic Psychotherapy  
14. Nabeschouwingen  
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Oefening:  
Er wordt een meta-analyse uitgevoerd om het verband tussen de perceptie van ziekte en 
therapiegetrouwheid na een hartaanval te bepalen. Men maakt hierbij gebruik van de 
resultaten van 8 verschillende studies.  
 
Men past de methode van Hunter en Schmidt toe. De maat om het verband tussen perceptie 
van ziekte en therapiegetrouwheid weer te geven, is de Pearson correlatiecoëfficiënt. Men 
observeert een gemiddelde correlatie van �̅� = 0.25. Verder is �̂�²r = 0.12 (�̂�r = 0.35) en �̂�²e = 
0.05 (�̂�e = 0.22).  
 
Welke uitspraak is volledig correct?  

A. Een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de ware gemiddelde correlatie is (na 
afronding) gelijk aan [-0.44, 0.94]. 

B. 95% van de ware correlaties liggen (bij benadering, na afronding) in het interval [-
0.26, 0.76].  

C. 95% van de ware correlaties liggen (bij benadering, na afronding) in het interval [-
0.44, 0.94].  

D. Een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de ware gemiddelde correlatie is (na 
afronding) gelijk aan [-0.26, 0.76].  

 
Notities:  
Bij A & D vraagt men naar een betrouwbaarheidsinterval terwijl men bij B & C vraagt naar 
een credibility-interval.  
 

Credibility: σ̂²ρ = σ̂²r - σ̂²e = 0.07 σ̂ρ = √0.07 = 0.26 
0.25 +- 1.96 x 0.26 = [-0.26; 0.76] 
 
Betrouwbaarheidsinterval: 0.25 +- 1.96 x 0.12 = [0.015; 0.49] 
 
Oefening:  
Via een meta-analyse gaat men na of een bepaalde therapie geassocieerd is met het 
optreden van een cognitief effect. Er worden 19 studies opgenomen in de meta-analyse. In 
de individuele studies vergelijkt men de gemiddelde score op een cognitieve test na de 
actieve behandeling. Een verschil in gemiddelde score wijst op het bestaan van het cognitief 
effect.  
 
Er bestaan 3 verschillende implementaties van de behandeling. In iedere afzonderlijke 
studie wordt 1 enkele implementatie beschouwd. Men verdeelt de studies onder in 3 
groepen. De gemiddelde effectgroottes per groep zijn als volgt:  

 Implementatie 1: �̅�1 = 0.64.  

 Implementatie 2: �̅�1 = 0.64. 

 Implementatie 3: �̅�1 = 0.64. 
 
Verder vindt men dat er geen verband is tussen de steekproefgrootte en de grootte van het 
effect.  
 
Op basis van bovenstaande resultaten, denk je dat men evidentie vindt voor:  

 Moderatie van de relatie tussen behandeling en cognitief effect door implementatie?  

 Publication bias?  
 
Notities: 
 
 

 


