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Methodologie 
Hoofdstuk 1: introductie, kennisverwerving en de 
wetenschappelijke methode 

Methodes van kennis verwerven: p 13,14,15, 16 
5 niet wet methoden van kennisverwerving:  

1. Methode van volharding: waar want altijd al geloofd/ bijgeloof ondersteunt (opposites 
attract, zwarte kat brengt ongeluk) 

Problemen: niet altijd accurate informatie + heel moeilijk om overtuigingen te veranderen  
2. Methode van intuïtie (ethische beslissingen op basis hiervan) 

Probleem: niet altijd accurate informatie 
3. Methode van autoriteit: expert vertrouwen > vaak snelste manier voor antwoorden  

Problemen: niet altijd accuraat,  kan persoonlijke mening, snel geaccepteerd 
!"#$%&'($")*+")$,%,'-.$+"*/0")*,1*+%2 onbetwistbaar vertrouwen in de autoriteit 

4. Rationele methode: antwoorden door logisch redeneren  
problemen:  conclusie niet vaak correct (als een van de stellingen fout is, dan de conclusie ook), 
mens is niet goed in 

5. De empirische methode (p 16): antwoord door directe observatie of persoonlijke 
ervaring 

Problemen: perceptie is niet perfect > beïnvloedbaar door kennis, verwachtingen, gevoelens, 
foutieve interpretatie, veel tijd voor nodig en soms gevaarlijk  
 

De wetenschappelijke methode P18- P20 
Stap 1: observeer > inductief redeneren  
Stap 2: vorm een hypothese: een voorlopig antwoord/ verklaring + variabelen identificeren 
>> testen en kritisch evalueren  
Stap 3: hypothese gebruiken om een toetsbare voorspelling te ontwikkelen >> 
voorspellingen die gemeten kunnen worden in een specifiek observatie of situatie =  DEDUCTIE 
Stap 4: evalueer de voorspelling door systematische geplande observaties (empirische 
methode) 
Stap 5: gebruik de observatie om de originele hypothese te ondersteunen, te weerleggen 
of te verfijnen  
 

Wat is wetenschap P20- 22 
! geen lineair proces maar een circulair proces dat zich steeds herhaald 
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!"wetenschap is empirisch: adhv observaties ( P20) 

!"wetenschap is publiek p 21: onderzoek beschikbaar vr evaluatie dr anderen > replicatie > 
wet tijdschriften/ conferenties 
!"3$%$+04&*5"10"objectief: overtuigingen mogen resultaten niet beïnvloeden > Blind uitvoeren 

!".$%$+04&*5")0"Pseudowetenschap p 22: negatieve resultaten verwijderen, subjectief 
bewijs, confirmatiezucht, technieken creëren die niet verbonden zijn met gevestigde theorieën 
 

Het onderzoeksproces: P24-26 
Stappen in het onderzoeksproces 
Stap 1: onderzoeksidee vinden > onderwerp + literatuur beoordelen voor relevante variabelen 
Stap 2: Vorm een hypothese: moet meeste kans hebben om correct te zijn 
Stap 3: Bepaal hoe je je variabelen zal beschrijven en meten: meetbare observatie > 
gekeken naar voorgangers hoe zij da meetten 
Stap 4: identificeer de participanten of deelnemers + hoe ze geselecteerd zullen worden + 
plan vr ethische behandeling"6"#$+0$+"7"5*,%1415*+%$+"8"+1$%9"#$+0$+7"($$/+$#$,0 
Stap 5: selecteer een onderzoeksstrategie: bepaald door het type vraag + ethiek en 
beperkingen 
Stap 6: selecteer een onderzoeksdesign: methodes en procedures die men zal gebruiken 
Stap 7: voer het onderzoek uit: beslissen veld/ labo studie 
Stap 8: evalueer de data: statistische methoden  
Stap 9: rapporteer de resultaten: gedeeltelijk door een geschreven verslag over wat er 
gebeurd is > voor replicatie en algemene kennis 
Stap 10: herformuleer of verfijn je onderzoeks idee: test de grenzen van je resultaat (ook 
gelden in andere gebieden) + verfijn onderzoeksvraag (bv. Relatie gevonden > waardoor wordt 
die veroorzaakt) 
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Hoofdstuk 2: onderzoeksideeën en hypotheses 

Beginnen: P27 
- Onderwerp kiezen: meer te weten willen komen over onderwerp  
- Doe je huiswerk: *4&%$,:,'+(1+;',#*%1$")$,<*#$/$+"!"":$+'$:"/$<$+"),"=*010>$++10"?"

)*+"*/:$#$$+"+**,"05$41;1$>":$=1$(":**+" 
- Hou een open geest: flexibel want miss moeilijkheden met vinden van info, miss is 

vraag al beantwoord 
- Focus: irrelevante items opzij + focus op 1 vraag tegelijk 
- Neem 1 stap per keer: Geleidelijke proces: ni alles in 1 keer  

Bronnen van onderzoeksideeën P28 
Persoonlijke interesses en nieuwsgierigheden 
toevallige observatie: toevalligheden die je tegenkomt in het leven waar je algemeen onderw 
uit kan halen  
Verslagen van observaties door anderen:  niet enkel wetsch maar ook cartoons, reclame etc 
> niet noodzakelijk correct 
Praktische problemen of vragen:  %'$:$5*0%"'+($,<'$>7"5,*>%104&$"),*:$+"=$*+%.'',($+"8"

=*010'+($,<'$>7"%&$',$%104&$"),*:$+"=$*+%.'',($+ 
Behavioristische theorieën: theorieën zoeken die zorgen vr verklaring van gedrag > goede 
theorie voorspelt gedrag in nieuwe situaties > variabelen isoleren/ manipuleren  
> 2 tegengestelde theoriën vr 1 bep gedrag= goede kans vr onderzoek  

Achtergrondliteratuur vinden: een literatuuronderzoek uitvoeren P29- 
31 
2 basisdoelen P29-30: familiariteit met recente onderzoek +  kleine reeks onderzoeken vinden 
die kunnen dienen als basis voor uw eigen onderzoeks idee 
!":*%")1+($+"1+"($">$++10"$+"(1$")-//$+"*(&)"-."'+($,<'$>"?"<',:%")'',"1+%,'(-4%1$")*+"$1:$+"

'+($,<'$> 
Primaire en secundaire bronnen: voor accurate en complete info zijn primaire bronnen 
essentieel 
Voorbereiden op een literatuuronderzoek: begin in secundaire bron + zoeken naar 
onderwerp woorden (termen onderzoeksgebied),  auteursnamen (namen die vaak voorkomen)  
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Online databases gebruiken:"@"#/A"5-=/14*%1$0"(1$")$,.1A<$+"+,"'+($,.$,5".'',($+"?"

*-%$-,0+*#$+"6";-//"%$B%"C&$$/"($"5,1#*1,$"=,'+D"8"+1$%";-//"%$B%"#**,"*+"*=0%,*4%"C>',%$"

0*#$+)*%%1+:")("5-=/14*%1$D 
Artikels screenen tijdens een literatuuronderzoek: geen criteria wel suggesties: screenen 
eerst op basis van titel, dan overzicht, link nr full tekst > introductie + discussie = relevant >>  
kopie maken + zorgvuldig lezen >> referentie vr eigen onderzoek 
Eindigen: op punt wnr je geen nieuwe items meer vindt  > zelf aanvoelen 
 

Een onderzoeksidee vinden door een gepubliceerd onderzoeksartikel 
P32 
Vind suggestie vr toekomstig onderzoek: onderzoeksresultaten vaak verwijzing nr 
onbeantwoorde vragen  
Combineer of contrasteer bestaande resultaten: resultaten combineren in nieuw onderzoek / 
contrasterende resultaten: kijken nr factoren die aan de oorzaak liggen van die resultaten  
De componenten van een onderzoeksartikel: kritisch lezen: 

- introductie (literatuur, hypothese, doel + voorspellingen) - methodesectie 
(participanten en procedure) - resultatensectie (statistische analyse, resultaten 
gerelateerd ad hypothese) - discussiesectie (conclussies, alternatieve verklaringen, 
toepassingen, limieten op generalisatie), referenties C/1A0%")*+":$41%$$,($"1%$#0D"!"

'+($,<'$>"10"+1$%"0%*%104&"6"+1$-.$"'+($,<'$>01($$E+">'#$+")**>")'',%"-1%"($",14&%1+:"

)&"'+($,<'$>0:$=1$("7"FGG9GH 

Een onderzoeksidee gebruiken om een hypothese te vormen en een 
onderzoek te creeëren P35-36 
Kenmerken van een goede hypothese 
Logica: logische conclusie vanuit een logisch argument op basis vd gevestigde theorieën 
Testbaar:alle variabelen moeten observeer en meetbaar zijn > niet nr denkbeeldige 
gebeurtenissen 
Verwerpbaar: falsifieerbaar zijn: kan aangetoond worden dat hij fout is (bv. God is mooi: niet 
weerlegbaar) 
Positief: moet een positieve verklaring maken: bestaan van een relatie, verschil of 
behandelingseffect 
!";-+(*#$+%$/$"**,(")(".$%$+04&*52".$"+$#$+"**+"(*%"1$%0"+1$%"=$0%**%"%'%".$">-++$+"

=$.1A<$+"(*%"&$%".$/"=$0%**%"6":$$+",$/*%1$I"=$.1A0")1+($+"=$%$>$+%"(*%"($",$/*%1$"+1$%"=$0%**%" 
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Een hypothese gebruiken om onderzoek te creeëren 
!"#$%&'($"(1$"A$"0$/$4%$$,%"'#")*+"&J5'%&$0$"+**,"'+($,<'$>00%-(1$"%$":**+"<1A+"*;&*+>$/1A>"

)*+"$$+")*,1E%$1%"**+";*4%',$+"?"**+%*/"1+(1)1(-$+"(1$"A$".1/%"'+($,<'$>$+"?"=$04&1>=*,$"

#$$%%$4&+1$>$+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: Definiëren en meten van variabelen 

Een introductie in metingen  
2 belangrijke aspecten van meten: variabelen zijn vaak abstracte entiteiten zoals pijn, schuld: 
niet direct observeerbaar + meestal meerdere opties om een variabele te meten  

Constructies en operationele definities p37-38   
Theorieën en constructies: goede theorie zorgt vr voorspellingen van gedrag 
Constructies: mechanismen die helpen gedrag te verklaren en voorspellen in een theorie 
Operationele definities: factoren en gedragingen meten die geassocieerd worden met de 
constructie 
Beperkingen van operationele definities: niet hetzelfde als constructies > operationele def an 
constructies achterwege laten: probleem wegwerken door verschillende procedures + 
operationele def bevatten extra componenten die geen deel zijn van de constructies 
Operationele def gebruiken: variabelen die hypothetische constructen zijn= operationele 
definities gebruiken om te meten en definiëren  
> vorig onderzoek raadplegen met dezelfde operationele definitie 

Validiteit en betrouwbaarheid van metingen: P39 
- Door consistentie van een relatie 
- Validiteit: mate waarin gemeten wordt wat hij gaat meten 
- Indruksvaliditeit: simpelste en minst wetenschappelijke definitie van validiteit > 

subjectief oordeel en moeilijk kwantificeerbaar > sociale wenselijkheid 
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- Concurrente validiteit: nieuwe meettechniek resultaten relateren aan voorafgaande 
procedure resultaten (P39) 

- Predictieve validiteit: mate in hoeverre een test toekomstig gedrag kan voorspellen  
- Constructvaliditeit: bewijzen dat de meting op exact dezelfde manier gedraagt als de 

variabele 
- Convergente en divergente validiteit:":$/1A>**,(1:$"#$$%,$0-/%*%$+"=1A"%.$$"

#$$%5,'4$(-,$02"4'+)$,:$+%1$I",$/*%1$"=$0%**%"8"(1)$,:$+%1$2"4'#5/$$%")$,04&1//$+($"

#$$%,$0-/%*%$+2":$$+",$/*%1$" 
- Betrouwbaarheid van metingen: stabiliteit/ consistentie van de meting: als dezelfde 

individu onder dezelfde omstandigheden gemeten worden, dan produceert een 
betrouwbare meting, identieke metingen  
> gemeten variabele= stabiel/ constant 
> inconsistentie in meting is door een fout in de meting: observeerders fout, 
verandering in de omgeving, participant veranderingen 
 

Types en betrouwbaarheidsmetingen (P42-43) 
- Opeenvolgende metingen:  betrouwbaarheid gemiddelde door de scores te vergelijken 

van opeenvolgende metingen: test- hertest betrouwbaarheid 
!"")$,04&1//$+($")$,01$0")&"1+0%,-#$+%2 parallelle vormen van betrouwbaarheid 

- Gelijktijdige metingen: metingen door directe observatie door twee aparte 
observeerders > mate van overeenstemming: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

 
- Interne consistentie:  meet elk item/ deel van de totale constructie  > consistentie 

tussen de verschillende items/ groepen van items 
- Graad van interne consistentie2""1%$#0"($/$+"('',"K"?"*5*,%$"04',$0"=$,$>$+")'',"($"

&$/;%"!"($":,**(")*+"')$,$$+>'#0%".',(%"(*+":$E)*/-$$,("#$$0%*/"#$%"$$+"4',,$/*%1$2"
halveringsbetrouwbaarheid 

- De relatie tussen betrouwbaarheid en validiteit: betrouwbaarheid is een 
voorwaarde voor validiteit, maar een meting kan wel betrouwbaar zijn maar niet 
valide  

- Nauwkeurigheid meetproces bepalen: mate waarin de meting overeenkomt met de 
gevestigde standaard 

- Een meetprocedure kan niet accuraat zijn, maar wel valide en betrouwbaar  
 

Meetschalen P44- 45 
- De nominale schaal: kwalitatieve verschillen, geen gerelateerde variabelen: zegt of er 

een verschil is 
- Ordinale schaal: kwalitatieve verschillen, relatie tussen de catego> grote van 

verschillen niet: geeft de richting van het verschil 
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- Interval en ratio schalen: kwantitatieve verschillen, afstand tussen 2 punten is 
bepaalbaar : interval= abso nulpunt: richting en grootte van verschil "8",*%1'2",$/*%1$;"

+-/5-+%"C"L":,"10"+1$%":$$+":,*($+D2"Geeft ons de richting, de grootte en de ratio van 
een verschil 

- Omgaan met dubbelzinnige metingen: i+%$,)*/2"=*010,$>$+$+M"+1$%"),"',(1+*/$"6""+1$%"

),"*//$"0%*%10%104&$"*+*/J0$"#$%&'($"!"'5:$/'0%"(,"(-==$/<1++1:$"%$"<1$+"*/0"

1+%$,)*/04&*/$+6"'5:$%$/(M":$#1(($/($"?")$,#$+1:)-/(1: 
 

Modaliteiten van metingen: P46-46 
- Construct: motivatie/ intelligentie > manifestatie vd meting= operationele defintie 

- Zelfrapporterende maat: meest directe manier maar sociale wenselijkheid >  
Hello-goodbye effect: symptomen die ge hebt in het begin maximaliseren, en 
op het einde van de therapie gaan minimaliseren > ondermijnt de validiteit vnad e 
meting 

- Fysiologische maat: zeer objectief, accurate, betrouwbare metingen > duur, niet 
altijd beschikbaar, niet naturalistische situatie (ander gedrag dan in gewone 
situatie 

- Gedragsmaat:"4'+0%,-4%1$0"(1$"'+%&-//$+"1+":$'=0$,)$$,($"?":$#$%$+">-++$+"

.',($+"6":,''%"**+%*/"'5%1$0M":$(,*:$+"%$"0$/$4%$,$+"(1$"=$0%"/1A>%"'5"4'+0%,-4%1$"

NOOP">*+"(*%":$(,*:"%1A($/1A>"';"01%-*%1'+$$/"10")*+"'+($,/1::$+($"4'+0%,-4%1$"!"

=$0%">1A>$+"+**,"=-+($/")*+":$(,*:$+ 

Andere aspecten van metingen P48- 52 
- Meerdere metingen: completere meting door verschillende meet procedures te 

gebruiken vr dezelfde variabele te meten > validiteit verhogen > gebrek aan 
overeenstemming 2 metingen: desynchronisatie: interpretatie van resultaten in de 
war > kan door sensitievere meting/ tijd 

- Gevoeligheid en bereik effecten: kleine subtiele verschillen verwacht: gevoelige 
meetschaal is nodig 
Probleem: scores groeperen aan één kant: meetprocedure is ongevoelig vr de 
verandering ie richting  = bereik effect  > hoge einde: 5/*;'+($;;$4%"C"%$"#*>>$/1A>$"

%**>D8")/'$,$;;$4%"C%$"#'$1/1A>$"%**>2"/*:$"04',$0D= onderste 
- Artefacten P49: vooringenomen onderzoeker en reactiviteit deelnemer: externe 

factor dat meting kan beïnvloeden: validiteit en betrouwbaarheid bedreigen 
- Vooringenomenheid van de onderzoeker P 49: experimenter bias: beïnvloeding dr de 

verwachtingen/ persoonlijke overtuigingen: paralinguïstische signalen, kinesthetische 



 

11 

signalen, verbale versterking van gewenste antwoorden, verkeerde opvatting 
antwoorden in uw richting, niet accuraat opnemen van antwoorden  
!"/1#1%$,$+"(,"0%*+(**,(10$,$+I"*-%'#*%10$,$+2"=)Q"R1A"1$($,$$+"<$/;($"04,15%MR/1+( 

- Enkelblind2"*0010%$+%">$+%")$,.*4&%1+:$+"+1$%"8 dubbel blind: assistent en participant 
kennen verwachte resultaten niet 

- Vraagkenmerken/ verwachtingspatronen en reactiviteit van de participant P50 
Vraagkenmerken: potentiële signalen of kenmerken die doel/ hypothese kunnen 
suggereren + kunnen beïnvloeden 
Reactiviteit: mate waarin pp gedrag aanpassen aan het feit dat het onderzoek is> willen 
vaak goed presteren > niet natuurlijk gedrag meer + op zoek gaan nr doel studie 
!")'',*/"5,'=/$$#"1+"/*='"6"'5/'00$+"(,")$/(0%-(1$"#**,"+1$%"*//$0"(1,$4%"'=0$,)$$,=**,"

?"$%&104&$"')$,.$:1+:$+ 
 

- Subjectrollen: P51 
1. Goede subjectrol (hypothese gevonden + antwoorden daartoe geven) > weten 

niet of dit geldt vr iedereen  
2. Negatieve subject rol: hypothese gevonden + proberen zich tegengesteld 

gedragen ad verwachtingen  
3. Bange subjectrol: bezorgt dat prestatie om zich te evalueren > gewenst daglicht 

plaatsen > sociale wenselijkheid >> geen eerlijke reactie  
4. Eerlijke subjectrol: instructies volgen, niet reageren op bedenkingen vh doel vd 

studie >> degene die wet willen helpen + degene  die niet te veel nadenken 
erover 

 
- Een meetprocedure selecteren:  P52 kijken naar vorige onderzoeksverslagen > 

geëvalueerd op basis van betrouwbaarheid en validiteit + resultaten zijn direct 
vergelijkbaar met de andere literatuur in dit gebied 

 
 

Hoofdstuk 4: ethiek 

Introductie P53 
De basiscategorieën van ethische verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid ad individuen 
die deelnemen,  verantwoordelijkheid aan de wetenschap: openbare verslagen eerlijk zijn 
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Ethische kwesties en menselijke participanten in onderzoek P54- 60 
- S'':%$5-+%$+"1+"=$&*+($/1+:")*+"#$+0$+2"%'%"$1+("3TUU2"'+($,<'$>$,0"<'-($+")*+<$/;"

5*,%1415*+%$+".$/"=$04&$,#$+"!"$%&104&$",14&%/1A+$+"+*"4'+4$+%,*%1$>*#5$+2"code van 
Neurenberg: 10 richtlijnen 

- Belmont Rapport: 3 basis beginselen  
1. Beginsel van respect  > toestemming vd participanten, degene die niet kunnen 

moeten beschermd worden  
2. Beginsel van weldadigheid: geen schade berokkenen 
3. Beginsel van gerechtigheid: eerlijkheid in selectieproces 

- Richtlijnen van de american psychological association: APA 
> APA: ethische code die 10 ethische standaarden bevat 

- Grote ethische problemen 
Geen schade: risico’s geminimaliseerd + elke kans op schade moet gerechtvaardigd worden 
 
Geïnformeerde toestemming/ informed consent: info begrijpen + vrijwillig toestemmen > 
ideaal is vaak moeilijk P55 

1. Informatie: moeiljk want ook blind houden  
2. Begrijpen: moeten begrijpen + vragen kunnen stellen  
3. Vrijwillige participatie: vrijwillig > gedwongen voelen/ indruk dat ze geen keuze hadden 

 
Misleiding P56 

1. Passieve misleiding: dingen weglaten  
2. Actieve misleiding: liegen + foute informatie geven, valse feedback geven,  

medeplichtigen gebruiken 
!"OFO2"G"05$41;1$>$")$,*+%.'',($/1A>&$1(0:$=1$($+2" 

1. Misleiding gerechtvaardigd worden: significant voordeel: bepaald dr groep mensen 
2. Geen info verbergen over fysieke pijn/ ernstige emotionele angst  
3. De onderzoeker moet debriefen achteraf: veel doelen: zeggen waar de studie over ging, 

minimaliseren van elk negatief effect, educatieve doelstelling,  aard en misleiding 
rechtvaardigen, elke vraag beantwoorden 

!"=$V+)/'$(=**,"('',2")$,#'$($+0"5*,%1415*+%M"($"**,(")*+"($"=$05,$>1+:M"'5,$4&%&$1("

'+($,<'$>$,M"%1A(01+%$,)*/"%-00$+"$1+($"0%-(1$"$+"($"=$05,$>1+:M")$,%,'-.$/1A>&$1( 
 
Vertrouwelijkheid P57 
!"houdingen en opinies, prestatiemeting, demografische kenmerken = persoonlijk > 
vertrouwelijkheid > geen publieke blootstelling + minder sociale wenselijkheid 
!"*+'+1#1%$1%2"1+;',#*%1$"$+"($"#$%1+:$+"+1$%")$,.$<$+".',($+"**+"($"+**#")*+"($"5*,%1415*+% 
Strategieën: Namen niet in dagverslagen +  codeer systeem waarbij namen vasthangen aan de 
data 
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Institutional review board: IRB P59-60: beoordeeld dr groep individuen niet verbonden met 
onderzoek: wetenschappers en niet- wetenschappers: adhv 7 basis criteria > niet voldoen: niet 
goedgekeurd 

- Minimaliseren van de risico’s vr de participant 
- Gematigde risico’s in relatie tot voordelen: onmiddellijke voordelen voor de 

participanten + algemene voordelen zoals geavanceerde kennis 
- Onpartijdige selectie 
- Geïnformeerde toestemming  
- Documentatie van de geïnformeerde toestemming: IRB beslist of formulier getekend 

ofni 
- Gegevens controle: tijdens onderzoek:  gegevens controle op onvoorziene risico’s of 

oorzaken van schade  
- Privacy en vertrouwelijkheid 

 
3 categorieën: categorie 1 (vrijgestelde beoordeling: geen risico’s) - categorie 2 (Versnelde 
beoordeling: minimaal risico voor de participanten, geen interventie of misleiding) - categorie 3 
(volledige beoordeling: bedenkelijke elementen, ongebruikelijk materiaal of procedures, 
misleiding etc) 

Ethische kwesties en niet- menselijke participanten in onderzoek P60-
61 

- Verschillende redenen: mensen begrijpen (generalisatie van dieren op mensen), 
dieren begrijpen, voor onderzoek onmogelijk op mensen 

- Historische hoogtepunten in de behandeling van niet- menselijke proefpersonen: 
door de federale overheid, het lokale IACUC, US- landbouwafdeling, Staat 
Agentschappen, Academische discipline 

- American psychological association richtlijnen: APA 
> ethische richtlijnen voor het gebruik en de behandeling van niet- menselijke pp 
in onderzoek 
> the institutional animal care and use committee: IACUC: dieren beschermen door 
criteria op basis van ethische code: dierenarts, 1 wetenschapper ervaren in 
dieronderzoek + 1 onafhankelijk lid dat geen link heeft met onderzoek 
 

 
 

 

Ethische kwesties en wetenschappelijke integriteit P62 
Fraude in de wetenschap 
Vergissing vs Fraude: Fraude= expliciete poging om data te falsifiëren 
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Waarom?"F,1#*1,$"'',<**>2"4'#5$%1%1$)$"+*%--,"*4*($#104&$"4*,,1W,$!"(,->"'#"%$"5-=/14$,$+"

?"01:+1;14*+%$"=$)1+(1+:$+")'',"5-=/14*%1$I"0-=01(1$0 
Bescherming tegen fraude:  

- Weten dat andere onderzoekers gaan lezen + replicaties 
- Peerreview wnr onderzoeksartikel wordt voorgelegd voor publicatie > verslag wordt door  

experten en redacteur extreem gedetailleerd bekeken 
!"$)*/-$,$+")*+"($">.*/1%$1%"?"($"=1A(,*:$"(1$"&$%"/$)$,%"**+"($".$%$+04&*55$/1A>$">$++10 

Plagiaat P63 
- Referentie Kredieten zijn belangrijk  
- Iemands anders woorden of ideeën over nemen  

Vermijden door:  
- Volledige notities: citaat + bron 
- Identificeer de bron van elk idee/ info die niet van jezelf 
- Identificeer elke directe quote met aanhalingstekens 
- Voorzichtig zijn met parafraseren 
- Volledige lijst met referenties  
- Bij twijfel: citeer de bron 

 
!":,'%$"($/$+"')$,+$#$+"<$/;0"#$%"41%**%M"5**,".'',($+")$,*+($,$+M":,''%0%$"($$/")*+"($"

)$,.'',(1+:")$,*+($,$+"7"5/*:1**% 
 
!"A$"$1:$+".'',($+"&$,;',#-/$,$+"#$%"A$"$1:$+"0%,-4%--,"$+"41%**%"10":$$+"5/*:1**% 
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Hoofdstuk 5: Participanten selecteren 

Introductie tot steekproeven P 64-67 
Populatie en steekproeven: doelpopulatie = de groep gedefinieerd door de specifieke 
interesses van de onderzoeker 
!"1+(1)1(-$+"1+"$$+"('$/5'5-/*%1$"($/$+"#$$0%*/"@":$#$$+04&*55$/1A>">$+#$,> 

!"=$04&1>=*,$"5'5-/*%1$2"0%$$>5,'$;".',(%"(**,-1%":$0$/$4%$$,("6")'',<14&%1:"<1A+"#$%"

:$+$,*/10$,$+ 

Representatieve steekproeven:"=$5*/$+"&'$":'$("($"=$04&1>=*,$"5'5-/*%1$"($"('$/5'5-/*%1$"

.$$,:$$;%"!"=$(,$1:1+:"10")'',1+:$+'#$+&$1(2",$0-/%**%"<1A+")*+"0$/$4%1$=1*0I"0*#5/1+:"=1*0 
Steekproefgrootte: regel van de grote aantallen: hoe groter de steekproef, hoe beter die zullen 
gelijken op de echte waarden van de populatie 
Accuraatheid: vierkantswortel van de steekproefgrootte 
Onderzoeksethiek2"*/0"($"0%$$>5,'$;"%$":,''%"102"'++'(1:"$B%,*"0-=A$4%$+":$=,-1>$+"#**,"*/0"%$"

>/$1+"10M"'+.**,04&1A+/1A>"0-44$0)'//$"0%-(1$"!"'+$%&104& 
Basis van steekproeven: selecteren van individuen voor een studie: sampling 
!"0*#5/1+:"#$%&'(0"'+($,)$,($$/("1+"%.$$"4*%$:',1$E+2"5,'=*=1/1%J"0*#5/1+:"$+"+'+"5,'=*=1/1%J"

0*#5/1+: 
 
Probability sampling heeft drie grote voorwaarden: 

1. De exacte grootte moet gekend zijn + mogelijk om op te lijsten  
2. Elk individu moet een specifieke selectie kans hebben  
3. Wanneer een groep individuen allemaal dezelfde kans krijgen, moet het selectieproces 

onpartijdig zijn zodat alle groepsleden ongeveer evenveel kans hebben. Selectie liet een 
willekeurig proces zijn. 

Probability sampling methods P68- 70 
- Simpel random sampling 

!"$/>"1+(1)1(-"&$$;%":$/1A>$"0$/$4%1$">*+0M"&$%"10"'+*;&*+>$/1A>")*+"($"*+($,$"66"($">$-<$")*+"

XX+"1+(1)1(-"=$V+)/'$(%"($">*+0"'5"&$%">1$<$+")*+"$$+"*+($,"1+(1)1(- 

K"&'';(#$%&'($02"0*#5/1+:"#$%")$,)*+:1+:"8"0*#5/1+:"<'+($,")$,)*+:1+:: selectie kans gaat 
veranderen 
Bedenkingen bij simple random sampling:")'',1+:$+'#$+&$1(".',(%")$,.1A($,("-1%"($"

0$/$4%1$5,'4$(-,$"6",$0-/%$$,%"1+",$5,$0$+%*%1$)$"0%$$>5,'$)$+"!",$5,$0$+%*%1$;"'5"/*+:$"

%$,#1A+M"+1$%"'5">',%$"%$,#1A+"!"%'$)*/ 



 

16 

- Systematische sampling: type hiervan; oplijsten van alle individuen + willekeurig 
startpunt + dalen op de lijst en de nde naam selecteren > N: populatiegrootte/ 
steekproefgrootte > minder willekeurig maar representatiever 

- Gestratificeerde random sampling P69: specifieke sub groepen identificeren + 
willekeurige steekproeven daaruit halen + combineren tot 1 steekproef > handig bij 
vergelijken of beschrijven maar neiging om vervormd beeld van de populatie + selectie 
kans verandert 

 
- Evenredig gestratificeerde random sampling P70: 0-=:,'$5$+"($;1+1E,$+"?"'5"=*010"

)*+"5,'5',%1$"0%$$>5,'$)$+"+$#$+"6")**>"),"5'/1%1$>$"5'//0"?":,'%$"5-=/1$>$"#$+1+:$+""

6">*+"&$%"'+#':$/1A>"#*>$+"'#"0'##1:$"0-=:,'$5$+"%$"=$04&,1A)$+I")$,:$/1A>$+"!"

0-=:,'$5"@"5,'4$+%2"@"5,'4$+%")*+"($"0%$$>5,'$; 
- Cluster sampling: groepen selecteren ipv individuen > goed benoemde clusters > 

snelle en  
Gecombineerde strategie sampling + metingen in groepen: kan onderzoeksproject 
vergemakkelijken maar geen minder onafhankelijke scores 

- Gecombineerde strategie sampling: soms combineren twee of meer sampling 
strategieën om participanten te selecteren 

Non Probability sampling methods P71-73 
- Convenience sampling: individuen gebruiken die makkelijk te bereiken zijn > op basis 

van beschikbaarheid en bereidwilligheid > gezien als zwakke vorm: geen moeite gedaan 
om de populatie te KENNEN 

- Quota sampling: subgroepen evenredig gerepresenteerd in een convience sampling > 
lijkt op gestratificeerd maar is het niet want er wordt niet willekeurig getrokken: op basis 
van bepaalde quota 

 
P72-73 
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Hoofdstuk 6: onderzoeksstrategieën P74 

Onderzoeksstrategieën 
!")$,.1A0%"+**,"$$+"*/:$#$+$"=$+*($,1+:"$+"('$/$+")*+"$$+"0%-(1$2"($"0$/$4%1$".',(%"=$5**/("

('',"&$%"0'',%"),*:$+"?"0'',%"*+%.'',($+" 
De beschrijvende onderzoeksstrategie: vragen te beantwoorden over de actuele toestand 
van individuele variabelen  > geen belang aan relaties: puur beschrijvend 
Relaties tussen variabelen: /1+$*1,$",$/*%1$"8"4-,)1/1+$*1,$",$/*1%$"C:$=':$+"/1A+D 

!"$+>$/".*++$$,"=$0%**+"-1%"+-##$,0I",*+:$+"6"=$0%**+")*0%"0%$//$+"('',"'=0$,)*%1$0"?"

#$%1+:$+" 

De correlationele onderzoekststrategie P75: twee variabelen meten vr elk individu: enkel 
relatie proberen beschrijven niet verklaren 
Twee of meer scoresets vergelijken: de experimentele en niet- experimentele 
onderzoeksstrategieën: verschillen gebaseerd op de vragen + vermogen tot ondubbelzinnige 
antwoorden 
De experimentele onderzoeksstrategie: oorzaak-gevolg > relatie verklaren: strenge controle 
+ ondubbelzinnig 
De quasi- experimentele onderzoeksstrategie P76: nooit ondubbelzinnige verklaring > 
bevatten altijd een fout die onderzoeker weerhoudt van absoluut oorzaak-gevolg antwoord  
De niet- experimentele onderzoeksstrategie: relatie demonstreren maar niet verklaren > 
geen strengheid 
Niet- experimenteel en correlationeel onderzoek: <$/;($"('$/2",$/*%1$"=$04&,1A)$+"6")$,04&1/"

<1%"1+"($"(*%*2"4',,$/*%1'+$$/2"@":,'$5"?"K")*,1*=$/$+"#$%$+"8"+1$%9"$B5$,1#$+%$$/2"@")*,1*=$/$"

)'',"$/>"1+(1)1(-"?")$,04&1//$+($"04',$0")$,:$/1A>$+" 
Onderzoeksstrategieën, onderzoeksdesigns en onderzoeksprocedures P77 
Onderzoeksdesgins: algemeen plan om onderzoeksstrategie uit te voeren: 3 aspecten 
beslissen  
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1. Groep vs individu: 1+(1)1(-7"($%*1/0"8":,'$57"$$,($,":$+$,*/10$$,=**, 
2. Dezelfde individuen of verschillende individuen: 
3. Aantal variabelen: simpelste studie = relatie tussen 2 variabelen maar meer kunnen  

Onderzoeksprocedures P78: 
- "Y$%*1/0"'5)-//$+"')$,"&'$"($"0%-(1$"<*/":$(**+".',($+"!"5$,;$4%$"0%*59")'',9"0%*5"

=$04&,1A)1+:")*+"$$+"05$41;1$>$"01%-*%1$ 
- Exact hoe de variabelen gemanipuleerd worden  
- Exact hoeveel individuen betrokken  
- Exact hoe de individuele participanten of subjecten te werk kunnen gaan 

Datastructuren en statistische analyses:  
- T- test en variantie-analyses evalueren verschillen en gemiddelden: chi- square tests om 

verschil in proportie te vergelijken 
 

Interne en externe validiteit P79-80 
 
Externe validiteit: verkregen resultaten zijn niet uniek, maar generaliseerbaar 
3 soorten generaliseren: 

1. Generaliseren van een steekproef naar de gehele populatie > representatief 
2. Generaliseren van een studie naar een andere studie 
3. Generaliseren van een studie naar the real world situatie 

 
Interne validiteit: P80 de mate waarin gemeten wordt wat moet gemeten worden + als het een 
enkele ondubbelzinnige verklaring produceert 
Validiteit en de kwaliteit van een studie: bewust zijn van bedreigingen in een studie > 
elementen toe voegen om dit te elimineren/ minimaliseren 
 
Fact of life: 2 implicaties: 

1. Studies verschillen in termen van validiteit: sommigen sterke interne maar slechte 
externe / goede externe en interne 

2. Bewust zijn van bedreigingen helpt om een studie kritisch te evalueren 
 

Bedreigingen van de externe validiteit P81 
Categorie 1: generaliseren over participanten/ subjecten 

1. Selectiebias: sommige individuen verkiezen boven anderen > gebaseerd op gemak: 
niet representatief 

2. Universiteitsstudenten:  ratten + studenten =  makkelijkst beschikbaar: gelimiteerde 
generalisatie nr volwassenen  

3. Vrijwilligers Bias: zij die vrijwilliger zijn, niet representatief vr iedereen 
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4. Participant Karakteristieken: participanten met gelijkaardige karakteristieken 
generaliseerbaarheid limiteren 

5. Cross-species generalisaties: van dieren op mensen 
 

Categorie 2: generaliseren over kenmerken van een studie: P82 
!",$5/14*%1$2" 

1. Nieuwheid Effect: nieuwe situatie anders reageren dan in het echt 
2. Meerdere behandelingsstoornissen: eerste conditie effect op volgenden  
3. Onderzoeks Karakteristieken: mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden naar andere onderzoekers 
 
Categorie 3: generaliseren over kenmerken van de metingen  P83 
!":$+$,*/10$,$+"+**,"*+($,$"#$$%1+0%,-#$+%$+" 

1. Sensibilisatie: beoordeling sensibilisatie: manier van meting kan participanten 
beïnvloeden + hun manier van reageren bv. Pre behandeling sensibiliseren: 
bewustwording van gedragingen = pretest sensibilisatie 

2. Generaliteit over response metingen: vaak 1 meetprocedure > resultaten kunnen 
gelimiteerd zijn tot die ene specifieke meting  

3. Tijdstip van meting: bv. Honger 
 

Bedreigingen van de interne validiteit P84 
Vreemde variabelen: extraneous variables: elke variabele die niet onderzocht wordt 
verstorende variabelen: confounding variables: vreemde variabele die mee verandert met 
onderzochte > alternatieve verklaring vr de geobserveerde relatie 
Vreemde variabelen, verstorende variabelen en interne validiteit: interne validiteit = ervoor 
zorgen dat vreemde variabele geen verstorende variabele zal worden 
 > Omgevingsvariabelen: algemene bedreiging van de interne validiteit: P85 

- Tijd van de dag, Geslacht van de onderzoeker etc 
> Individuele verschillen: bedreiging voor studies die drie verschillende groepen 
vergelijken  

- Behandeling Condities: snelste in ene groep en tragere in andere groep = probleem 
van toewijzing bias want alternatieve verklaring 

- Toewijzing Bias: proces om participanten toe te wijzen leidt tot groepen met merkbare 
verschillen en kenmerken  

> Tijdgerelateerde variabelen: bedreigingen van de interne validiteit voor studies die een 
groep vergelijken over de tijd heen: verschillende behandelingscondities: moeheid, 
stemming, geoefendheid 
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Meer over de interne en externe validiteit P86 
Doel van elke studie: externe validiteit maximaliseren  
Interne en externe validiteit balanceren: 
!"&':$"1+%$,+$")*/1(1%$1%2")$,0%',$+($")*,1*=$/$+"$/1#1+$,$+"';"#1+1#*/10$,$+"6"0%-(1$"0%,$+:"

4'+%,'/$,$+"6">*+">-+0%#*%1:$"$+"'++*%--,/1A>$"01%-*%1$":$)$+"!"&':$"1+%$,+$")*/1(1%$1%">*+"

/$1($+"%'%"/*:$,$"$B%$,+$" 

!"&':$"$B%$,+$")*/1(1%$1%2"4&*'%104&"?"'+:$4'+%,'/$$,(2"=$(,$1:1+:"1+%$,+$")*/1(1%$1% 
 
Artefacten: bedreigingen van zowel interne als externe validiteit: 

- artefact= externe factor die meting kan beïnvloeden 
- Bedreigt betrouwbaarheid en validiteit  
- Onderzoeksbias (experimenter bias: res spec vr onderzoeker + patroon beïnvloed dr 

onderzoeker) en participant reactiviteit ( deelnemers handelen niet normaal, niet 
generaliseerbaar) 

Overdreven variabelen: maximaliseren verschillen om waarschijnlijkheid relatie aan te tonen  
Validiteit en individuele onderzoeksstrategie: beschrijvende, correlationele, niet- experimentele 
studies: goede externe validiteit > experimenteel: hoge interne validiteit- quasi experimentele= 
middel > experimenten imiteren en real life world proberen fixen 
 

Hoofdstuk 7: De experimentele onderzoeksstrategie 

Oorzaak- gevolg relaties P87 
Aantonen dat verandering in ene variabele, leidt tot verandering in ander variabele: 4 basis 
elementen: manipulatie, meting, vergelijken en controle 
Terminologie P88:":$#*+15-/$$,($7"'+*;&*+>$/1A>$")*,1*=$/$"6"=$&*+($/1+:"4'+(1%1$02"

05$41;1$>$"4'+(1%1$02"/$)$/0I"+1)$*-0"8":$#$%$+")*,1*=$/$+2"*;&*+>$/1A>$"C*+($,$2"),$$#($D 
Experiment: meerdere behandelingen condities die verschillen naargelang de waarden van de 
gemanipuleerde variabele 
Levels: verschillende waarden van de onafhankelijk variabele 
Causaliteit en het derde-variabele probleem P89 
Causaliteit en het gerichtheid probleem: richting 
De natuur controleren: experiment in een onnatuurlijke omgeving, wil niet zeggen dat 
resultaten natuurlijk is 
 

Elementen van een experiment onderscheiden P90 
Algemene doel kan worden opgesplitst in 2 doelen:  
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1. Aantonen dat de oorzaak zich voordoet voor het gevolg 
2. Bewijzen dat specifieke variabele verantwoordelijk is voor de verandering in andere 

variabele > geen alternatieve verklaringen 
Manipulatie en het gerichtheid probleem: primaire doel manipulatie is richting identificeren 
Manipulatie en het derde variabele probleem: Beïnvloeding van externe variabelen 
controleren: gebrek aan direct verband kan getoond worden hiermee 
Controle: controle van andere variabelen 
Controle en het derde variabele probleem: alle verstorende variabelen elimineren 
Vreemde en verstorende variabelen: P92 
> potentieel duizenden anderen: belangrijke kenmerken verstorende variabele 

1. Beïnvloedt de afhankelijke variabele 
2. Varieert systematisch met de onafhankelijke variabele 

Controleren door bv. Studie humor: verrassing elimineren door in ene conditie aan te kondigen 
dat iets grappigs komt 
 

Vreemde variabelen controleren P93 - 94 
!"G"5,1#*1,$"%$4&+1$>$+"'#"),$$#($")*,1*=$/$+"%$"4'+%,'/$,$+2 

1. Controle door constant te houden: ook bij participant variabelen > soms onmogelijk: 
beperken tot gelimiteerde omvang > kan wel externe validiteit limiteren 

2. Waarden matchen over behandeling condities:"/$)$/0"%$"#*%4&$+"')$,"($"4'+(1%1$02"

:$#".**,($"10"=1A+*"&$%<$/;($"')$,"*//$"4'+(1%1$0"C''>"'#:$)1+:0)*,1*=$/$+"

%1A(:$,$/*%$$,(D"6"4'-+%$,=*/*+41+:2"=$&*+($/1+:"U"?"UU"8"*+($,$"4'+(1%1$2"=$&*+($/1+:"UU"

?"U"!"%1A("$+"1+05*++1+:"?"0%',$+( 

!"*//$#**/"4'+%,'/$,$+"7"'+#':$/1A>"66"*4%1$)$"4'+%,'/$"**+=$)'/$+")'',"#**,"$$+"05$41;1$>$"

0$%")*+"),$$#($")*,1*=$/$+ 
 

3. Controle door randomisatie2")$,04&1//$+($".**,($+")*+"$/>$"),$$#($"4'+(1%1$"

)$,($/$+"')$,"($"=$&*+($/1+:"4'+(1%1$0"6"#'$%"$$+",*+('#"5,'4$0"<1A+2"*//$"#':$/1A>$"

)$,04&1//$+($"-1%>'#0%$+"&$==$+"$)$+)$$/">*+0"'#")'',"%$">'#$+"!"(,**:%"=1A"(*%"

5*,%1415*+%")*,1*=$/$+"+1$%"0J0%$#*%104&")$,*+($,$+2":$$+")$,0%',$+($">-++$+".',($+ 

!"''>"'#:$)1+:0)*,1*=$/$+ 

!"")*,1*=$/$+":$/1A>%1A(1:"4'+%,'/$,$+"?":$$+"05$41;1$>$"**+(*4&%"),"$/>$"),$$#($"

)*,1*=$/$ 
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!"Z'+%,'/$#$%&'($+")$,:$/1A>$+"P95: zien dat verschillen in de afhankelijke variabelen 
veroorzaakt worden door de onafhankelijke variabele >> doel van controleren: verzekeren dat 
geen enkele andere variabele verantwoordelijk kan zijn voor deze verschillen 
Voordelen: randomisatie: veel variabelen tegelijk gecontroleerd, garandeert geen succes wél 
primaire techniek 
Nadelen: extra inspanning, extra metingen vaak enkel gebruikt voor 1 of 2 specifieke 
variabelen, generalisatie wordt gelimiteerd 

Controle Groep en manipulatiechecks P96 
Controlegroep: behandeling conditie (experimentele groep) vergelijken met de ‘geen- 
behandeling conditie’  
Geen- behandeling controlegroepen: participanten krijgen de behandeling niet: baseline 
Placebo controlegroep: psychosomatisch P97: effect op lichaam en geest bv. Niet 
alcoholische dranken, niet-specifieke psychotherapie 
Probleem: alternatieve verklaring voor behandeling kan placebo effect zijn > afhankelijk van het 
doel van de studie 

1. Resultaat Onderzoek: effectiviteit van een behandeling: doel: bepalen of significant 
klinisch effect 

2. Procesonderzoek: actieve componenten behandeling identificeren: essentieel dat 
placebo effect gescheiden wordt van andere effecten 

!"04&$1($+"('',"5/*4$='"4'+%,'/$:,'$5"**+"%'$"%$")'$:$+ 
 
Manipulatiechecks P98- P99: "<1A+"($"5*,%1415*+%$+"<14&"=$.-0%")*+"($"#*+15-/*%1$"?"&'$"

1+%$,5,$%$,$+"<$"(1$["!"#$$%"';"($"'+*;&*+>$/1A>$")*,1*=$/$"$+"&$%":$.$+0%$"$;;$4%"'5"($"

5*,%1415*+%\"=$/*+:,1A>"1+"H"01%-*%1$02" 
1. Participant manipulaties 
2. Subtiele manipulaties: mogelijks niet opgemerkt door de participanten 
3. Simulaties: ‘real world’ omgeving creëren: effectiviteit is afhankelijk van de perceptie en 

acceptatie participant 
4. Placebo Controle: effect afhankelijk van de geloofwaardigheid; essentieel dat 

participanten geloven dat de placebo echt is > realisme van de placebo beoordelen 
 

Toename van de externe validiteit: simulaties en veldstudies P100 
!"/*='"0$%%1+:2":$4'+%,'/$$,($"'#:$)1+:")$,&'':%"($"1+%$,+$")*/1(1%$1%"#**,"=$(,$1:%"$B%$,+$"

)*/1(1%$1%" 

!"),**:>$+#$,>$+2"4-$0":$:$)$+"**+"($"5*,%1415*+%"(1$"($"5*,%1415*+%">-++$+"=$V+)/'$($+"'#"

<14&"%$":$(,*:$+"'5"$$+"=$5**/($"#*+1$, 
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! vraagkenmerken en reactiviteit: kan leiden tot meer problemen  
Standaardtechnieken gebruiken: simulatie en veldstudies  
Simulatie: creatie van condities binnen een experiment die de natuurlijke omgeving stimuleert 
of zo goed mogelijk dupliceert> toewijzing is mogelijk maar afhankelijk van de acceptatie van de 
participant 

- Alledaags realisme: oppervlakkige, fysieke kenmerken van een simulatie  > pos effect 
op de externe validiteit 

- Experimenteel realisme: psychologische aspecten van de simulatie: de mate waarin 
natuurlijk gedrag > succesvolle simulatie is hiervan afhankelijk 

Veldstudie: labo in de echte wereld brengen P101 
voordelen: realisme verhogen in het experiment,  meer life- like 
nadeel: onderzoeker verliest soms controle over de situatie + risico tot afbreuk aan de interne 
validiteit (vooral bij veld) 
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Hoofdstuk 8: Experimentele designs: between-subjects 
designs P102 

Introductie in between-subject experiment 
Within-subject design: verschillende scores verkregen uit dezelfde groep participanten 
Between- subject design: scores vergelijken van aparte groepen 
 
Karakteristieken van between-subject designs: verschillende groepen van individuen 
Onafhankelijke scores P 103: between - subjects design: verschillende groepen met een 
gelijk aantal subjecten + elke participant maar blootgesteld aan één niveau van de 
onafhankelijke variabel  
Voordelen en nadelen van between-subject design:  
Voordeel: elke individuele score is onafhankelijk van de andere score + maar een keer 
gemeten (niet besmet door andere behandeling factoren) = onafhankelijke- metingen design 
Beïnvloeding door oefening of ervaring / moeheid / verveling/ contrasteffecten 
>> soms metingen combineren in enkele score wanneer variabele niet stabiel is bv 
Nadeel: veel participanten nodig > elke participant maar 1 score 
Individuele verschillen: grootste nadeel: twee verschillende individuen kunnen twee 
verschillende scores produceren  

1. Ze kunnen verstorende variabelen worden: individuele verschillen als alternatieve 
verklaring voor het gevonden verschil: toewijzing bias 

2. Hoge score in variabiliteit: moeilijk om te bepalen of de behandeling effect heeft 

Individuele verschillen als verstorende variabelen P105 
!"$/>$")*,1*=$/$"(1$"0J0%$#*%104&"($":,'$5"(1;;$,$+%1$$,%"7")$,0%',$+($")*,1*=$/$ 

!".*++$$,"%'$.1A<1+:05,'4$0"/$1(%"%'%":,'$5$+"#$%")$,04&1//$+($">*,*>%$,10%1$>$+2"10"($"1+%$,+$"

)*/1(1%$1%"=$(,$1:% 
Andere verstorende variabelen:  

1. Verstoring van de individuele verschillen: karakteristieken van de participant die 
kunnen verschillen van de ene tot de andere 

2. Verstoring van de omgevingsvariabelen: karakteristieken van de omgeving die 
kunnen verschillen  
 

Equivalente groepen:  toewijzing aan equivalente groepen als verantwoordelijkheid van de 
onderzoeker 

1. Gelijk gecreeërd: proces om participanten te verkrijgen moet zo gelijkaardig mogelijk 
zijn 

2. Gelijk behandeld: participanten moeten exact dezelfde ervaring krijgen binnen de 
groepen 
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3. Samengesteld uit equivalente individuen: karakteristieken moeten zo gelijkaardig 
mogelijk zijn 

Storingen door individuele verschillen limiteren P106 
1. Willekeurige toewijzing:"('$/2"*//$"1+(1)1(-$+"&$==$+"($<$/;($">*+0"'#"**+:$.$<$+"%$"

.',($+"!"=$5$,>%$",*+('#"%'$.1A<1+:2":,'$5"%'$.1A<1+:05,'4$0"10":$/1#1%$$,(2"=$5**/($"

>*,*>%$,10%1$>$+")'',"($"*5*,%$":,'$5$+".*+%"5-,$">*+0"10"+1$%"=$%,'-.=**,"),"

$]-1)*/$+%$":,'$5$+ 
2. Matching groepen: 3 stappen:  

- Identificatie van variabele om te matchen 
- Meting van de gematchte variabele 
- Toewijzing van participanten aan groepen door beperkte random toewijzing  

!"/1#1$%$+"1+"=,-1>=**,&$1("5,'4$02"")*,1*=$/$"#$%$+2"(--,I")$,)$/$+("?"+1$-."+1)$*-".$,>""?"

0'#0"'+#':$/1A>"'#":,'$5$+"%$"#*%4&$+"'5"#$$,($,$")*,1*=$/$+" 

!"$+>$/")'',")*,1*=$/$"(1$":,''%"5'%$+%1$$/"&$==$+"'#"%$")$,0%',$+" 

3. Variabelen constant houden of omvang van variabiliteit beperken P107 
!")*,1*=$/$"4'+0%*+%"&'-($+I"'#)*+:"1+".**,($+"=$5$,>$+ 
Nadeel: externe validiteit wordt gelimiteerd 
 

Individuele verschillen en variabiliteit P109- 111 
!"&':$")*,1*=1/1%$1%">*+"=$&*+($/1+:0$;;$4%$+"=$('$<$/$+2")$,04&1//$+"%-00$+"($"4'+(1%1$0"

#'$%$+":$)'+($+".',($+6""5,'=/$$#2"0'#0"10")$,04&1/")*+"@L":,''%I"0'#0">/$1+"6"$)*/-$,$+"1+"

,$/*%1$"%'%"($")*,1*+%1$" 

Variantie2"*/0"($"04',$0":$/1A>.**,(1:"<1A+2">/$1+$")*,1*+%1$"8"*/0"($")$,04&1//$+":,''%"<1A+2":,'%$"

)*,1*+%1$0"6")*,1*+%1$")$,'',<**>%"('',"1+(1)1(-$/$")$,04&1//$+2":,'%$"1+(1")$,04&"6":,'%$")*,1*+%1$ 

Verschillen tussen behandelingen en variantie binnen behandelingen:":,'%$")$,04&1//$+"

%-00$+"=$&*+($/1+:$+"<1A+":'$(".*+%"(1$"<',:$+")'',"=$.1A0")*+"=$&*+($/1+:0$;;$4%$+"8":,'%$"

)$,04&1//$+"=1++$+"=$&*+($/1+:$+"<1A+"0/$4&%7"=$5*/$+"($")*,1*+%1$"?">*+"5*%,'+$+"=$('$<$/$+ 
Variantie binnen behandelingen minimaliseren:  

- Standaardiseer Procedures: participanten exact hetzelfde behandelen: indivi versch 
gaan niet verhogen 

- Individuele verschillen limiteren: variabelen van participanten constant houden  



 

26 

- Willekeurige toewijzing en matching: geen effect op de variantie wel op de individuele 
verschillen 

- Steekproefgrootte: grote steekproef kan helpen om hoge variantie te minimaliseren > 
limieten omdat vierkantswortel relatie: om de effecten te verlagen met 4 > steekproef 
moet vergroot worden met 16 

!"<',:%")'',"$$+"$]-1)*/$+%$":,'$5$+2"#**>%"&$%"#*>>$/1A>$,"'#"=$&*+($/1+:0$;;$4%$+"'5"%$"

#$,>$+""?"&$/5%"($")*,1*+%1$"=1++$+":,'$5$+"%$")$,/*:$+ 

!"NOOP"1+(1)1(-$/$")$,04&1//$+"/1#1%$,$+"=$(,$1:%".$/"($"$B%$,+$")*/1(1%$1% 
 
 

Andere bedreigingen voor de interne validiteit van between-subject 
design P112 
Differentiële uitval: consistent = geen probleem > MAAR grote uitval aan ene kant = wel 
probleem: bedreiging interne validiteit 
Communicatie tussen groepen: 

- Diffusie: verspreiding van de experimentele naar de controle groep: verschil tussen 
condities dalen 

- Compenserende equalisatie: onbehandelde groep krijgt info over de behandeling en 
eist gelijkaardige behandeling 

- Compenserende rivaliteit: gedragsverandering door nieuwe kennis > extra hard hun 
best doen om even goed te presteren  

- Wrokkige demoralisatie: onbehandelde groep minder productief en minder 
gemotiveerd want wrok tegen superioriteit behandelde groep >> grotere verschillen 
tussen de groepen 

 

Toepassingen en statistische analyses van between- subjectsdesigns 
P113-P114 
P113: twee groepen gemiddeld verschil:  

- Single- factor twee groepen design/ tweegroepen design: 2 levels van onafh variabele 
Voordeel: simpelheid > geen complexiteit voor interpretatie > 2 groepen zijn verschillend of niet  
+ verschillen maximaliseren door extreme waarden selecteren  
Nadeel: geeft relatief weinig informatie > 2 data punten vergelijken: verschil opmerken maar 
niet gedetailleerd beeld + limiteert controlegroepen (niet beide placebo en controlegroep) 
 
P114: gemiddeldes vergelijken voor meer dan twee groepen:  

- Single- factor meerdere groepen design/ meerdere groepen design> onthult 
functionele relatie + sterker oorzaak-gevolg bewijs > verschillende behandeling condities 
over meerdere groepen  
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Een waarschuwing voor meerdere groepen designs: teveel groepen soms in onderzoek 
!"&'$"#$$,M"&'$"#$$,"($"+$1:1+:"'#"=$&*+($/1+:$+"%$"#1+1#*/10$,$+"6">*+"/$1($+"%'%"+1$%"

01:+1;14*+%$")$,04&1//$+"!"$,)'',"<',:$+"(*%"(1$"+1)$*-0")'/('$+($")$,04&1//$+("<1A+ 
 
Proporties vergelijken voor twee of meerdere factoren 
!":$#$%$+"'5"+'#1+*/$"';"',(1+*/$"04&**/"';"4/*001;14$,$+"1+"$$+"4*%$:',1$"(1$"=$0%**%"-1%"$$+"

01#5$/$";,$]-$+%1$%$//1+:")*+"($"5*,%1415*+% 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9: Experimentele designs: within- subject design 
P115 

Within- subject experimenten en interne validiteit 
Karakteristieken van within-subject design: 1 enkele groep; participanten afzonderlijk testen 
+ elk individu gemeten op elk level van de onafhankelijke variabele= ultieme equivalentie > 
herhaalde meting design 
Bedreigingen van de interne validiteit van within- subject design: P116 

1. Verstoringen van omgevingsvariabelen  
2. Verstoring van tijdgerelateerde variabelen  

- Geschiedenis: externe zaken thuis, op school, werk kunnen gedrag beïnvleoden 
- Maturatie: P117: verandering in de fysiologie/ psycho van mensen > vooral 

jongere kinderen (leren hele snel) en bejaarden (problemen met zicht): 
alternatieve verklaring 

- Instrumentatie:instrumentele bias/ instrumenteel verval: veranderingen in 
meetinstrument over de tijd heen (vooral gedragsobservatie) 

- Regressie naar het gemiddelde P118: statistische regressie: van extreme 
resultaten eerder richting het gemiddelde neiging door skills + geluk 

- Volgorde effecten: de ervaring van getest te worden, heeft invloed op latere 
behandeling conditie:  oefening, moeheid (algemene ervaring van de studie niet 
behandeling= progressieve fouten), overdraag effecten: voorgaande 
behandeling heeft effect op de volgende behandeling, contrasteffecten: 
perceptie van een behandeling wordt beïnvloed door het contrast met de vorige  

Tijdgerelateerde factoren en volgorde effecten scheiden P119: wat volgorde effect is 
gebaseerd meer op ervaring dan tijd 
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Omgaan met tijdgerelateerde bedreigingen en volgorde- effecten 
Tijd controleren  
Veranderen naar een between-subject design 
Counterbalancing: behandeling matchen met respect voor tijd 
Counterbalancing en volgorde- effecten  
Limieten van counterbalancing 

- Counterbalancing en variantie 
- Assymetrische volgorde effecten 
- Counterbalanving en het aantal behandelingen 

Within- subject design, en between subject designs vergelijken 
Voordelen van within- subjectdesigns 
Nadelen van een within-subjectdesign 
Kiezen tussen within of between subjectdesign 
Matched subject design 

Toepassingen en statistische analyse van within-subject designs 
P125 

1. Within vereist maar 1 groep: vaak wanneer moeilijk of onmogelijk is grote groep te 
verkrijgen bv. Bij zeldzame karakteristieken 

2. Groot voordeel: variabiliteit door individuele verschillen worden verkleind 
 
Twee- behandelingen design: makkelijkste toepassing within- subject design 

+ : makkelijk design + data makkelijk begrijpbaar + extremen maximaliseren + makkelijk 
counterbalancing 

- :  twee data punten + geen indicatie functionele relatie (weten niet hoe afhankelijke var 
zou reageren op kleine graduele verschillen in onafhankelijke variabele) 

 
!"%"';"01+:/$";*4%',"O^T_O">*+":$=,-1>%".',($+")'',"($"0%*%10%104&$"01:+1;14*+%1$I":$#1(($/($"

)$,04&1/"C:,'%$,"10"(*+")$,.*4&%")*+"0*#5/1+:"$,,',D 
 
Meerdere- behandelingen designs:  

+ : functionele relatie onthuillen + overtuigendere oorzaak-gevolg, meerdere data punten 
- : teveel behandeling condities: onderschei behandelingen kan te klein worden vr 

significante verschillen, duurt langer > meer verveling bij participant veroorzaking, 
counterbalance moeilijker naarmate meer condities 
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Hoofdstuk 10: De niet- experimentele en Quasi- 
experimentele strategieën P126 

Niet- experimentele en quasi experimentele onderzoeksstrategieën 
!"*;&*+>$/1A>")*+"($"#*%$".**,1+")$,0%',1+:$+"$+"=$(,$1:$+":$/1#1%$$,("?"1+%$,+$")*/1(1%$1%"."

:$4'+%,'/$$,(2"+1$%9$B5$,1#$+%$$/2":$$+"#'$1%$"('$+"'#"%$"#1+1#*/10$,$+ 
 
Structuur van niet- experimentele en quasi- experimentele designs:  

- Geen variabele die gemanipuleerd wordt  > gekeken naar participant kenmerken / 
termen van tijd (voor en na de behandeling/ man of vrouw) 

!"K"*/:$#$+$":,'$5$+2" 
1. Between- subjects designs of niet- equivalent groups design: bestaande groepen 

vergelijken 
2. Within- subject designs of pre-post designs: 2 of meer scores vgl voor 1 groep 

participanten 

Between subjects niet experimentele en quasi- experimentele 
designs: niet - equivalente groepen P127 - P129 
ZIE P135 VOOR SCHEMA!! 
!":$$+",*+('#"%'$.1A<1+:2"+1$%"9$]-1)*/$+%$":,'$5$+ 
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Bedreigingen van de interne validiteit voor niet- equivalente groep designs: factor die de 
groepen differentieert= verantwoordelijk voor de verschillen in scores van de ene tot de andere 
groep: alternatieve verklaring relatie: bedreigt interne validiteit 
!"%'$.1A<1+:"=1*02"5,'4$(-,$"<',:%")'',":,'$5$+"#$%")$,04&1//$+($">$+#$,>$+" 
 
Niet- experimentele designs met niet- equivalente groepen 

- Het differentiële onderzoeksdesign: bestaande groepen vergelijken: verschillen ex 
post facto: na het feit > controleert toewijzing bias niet: niet- experimenteel 

- Het posttest- only niet- equivalent controlegroep design / statistische  
groepsvergelijking P128: 2 groepen waarvan 1 behandeling en andere controle maar 
geen random toewijzing + na de behandeling score meten en vergelijken > niet- 
experimenteel 

X: behandeling - O: meting 
!"=$&*+($/1+:0:,'$52"`T"8"4'+%,'/$":,'$52"T 
 
Een quasi experimenteel design met niet- equivalente groepen 

- Het pretest-posttest niet- equivalente controlegroep design P1292"T"`"T"C#$%1+:9"
=$&9"#$%1+:D"8"T""T"C#$%1+:9"#$%1+:2"4'+%,'/$:,'$5D"!",$>$+1+:"&'-($+"#$%"%'$.1A<1+:"

=1*02"=$(,$1:1+:"1+%$,+$")*/1(1%$1%"%$"#1+1#*/10$,$+2"]-*019"$B5$,1#$+%$$/ 

! differentiële effecten: geschiedenis effecten die verschillen van de ene tot de andere groep 
+ kunnen verstorende variabele zijn want kunnen alternatieve verklaring zin vr de relatie 

Within- subjects niet- experimenteel en quasi- experimenteel designs: 
pre-post designs P130 
Pre-post design: observaties worden gemaakt over de tijd heen voor één groep participanten 
Bedreigingen van de interne validiteit voor pre-post designs: geschiedenis effecten, 
maturatie, testeffecten, instrumentatie, regressie > onmogelijk om te counterbalance 
 
Een niet- experimenteel pre-post design 

- Het pretest- posttest design: O X O voor elke participant > sluit oorzaak- gevolg 
conclusie uit en is daarom niet-experimenteel 

Een quasi- experimental pre-post design P131: 
- Het time series design: O O O X O O O:  

!"`">*+"=$&*+($/1+:"';"1+:,1A5$+($":$=$-,%$+10"(1$"+1$%":$#*+15-/$$,("102"'+($,=,'>$+"%1#$"

0$,1$0"($01:+ 

!"%,$+(0"<1$+"1+"($"(*%*"*/)',$+0"($"=$&*+($/1+:2"04',$0">-++$+"=$V+)/'$(".',($+"(**,('', 

!"=$(,$1:1+:$+"1+%$,+$")*/1(1%$1%"#1+1#*/10$,$+2"a-*019"$B5$,1#$+%$$/ 
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!"$B%$,+"$;;$4%">*+"$B%$,+$")*/1(1%$1%"04&*($+"$+>$/"*/0"(1$":$/1A>%1A(1:"#$%"($"=$&*+($/1+:"

4'+(1%1$"6'',<**>"$;;$4%"10"+1$%"(-1($/1A>" 

!"#*>>$/1A>"<1$+"';"$;;$4%"%1A($/1A>"';"/*+:(-,1:"10 

Ontwikkeling Onderzoeksdesigns P132  
!"+1$%9"$B5$,1#$+%$$/"'+($,<'$>: veranderingen die samenhangen met leeftijd onderzoeken 
Twee basistypes 

- Cross- sectionele ontwikkelingsonderzoek: participanten van elke leeftijd vergelijken: 
leeftijdsverschillen: niet- experimenteel want niet- equivalente groepen + 
participantvariabele als onafhankelijke variabele + geen random toewijzing 

Voordeel P133: zien hoe gedrag verandert naarmate ouder te worden zonder te wachten op 
groep die ouder wordt, data verzamelen in korte tijd, geen lange termijn medewerking 
Nadelen: niets zeggen over hoe individu zich ontwikkelt over de tijd heen, andere factoren 
kunnen differentiëren: cohorte effecten/ generatie- effecten kunnen er zijn die niets te maken 
hebben met de ontwikkeling = bedreiging interne validiteit 
 

- Het longitudinale ontwikkeling onderzoeksdesign: dezelfde groep gedurende een 
lange tijd meten: meestal cohorten die onder gelijkaardige omstandigheden opgroeiden: 
vb. Within subject niet- experimenteel design: pretest-posttest design: wel geen 
behandeling: leeftijd 

Voordelen P134:  geen cohorte effecten mogelijk, bespreken hoe gedrag verandert met de 
leeftijd 
Nadelen: extreem tijdrovend, praktijkeffecten, duur (mensen opzoeken + onderzoekers trainen 
om studie over te nemen als die lang duurt),  hoge uitval ratings van participanten: participanten 
uitval/ participanten moraliteit kan interne validiteit bedreigen 
 
Cross- sectional longitudinal designs 

Toepassingen, statistische analyse en terminologie P136 
Toepassingen en analyse 
!"%.$$":,'$5$+"($01:+02")'',($$/")*+"01#5/141%$1%M":$#*>>$/1A>"'5"%$"0%*,%$+M"#*>>$/1A>$"

,$0-/%*%$+"$+"=$:,1A5=**,M"#**,":$$+";-+4%1'+$/$",$/*%1$"(1$".$/"10"1+"$$+"#-/%19:,'$5$+"($01:+ 
Numerieke scores: t-, test voor twee gemiddelden of single factor analyse van variantie voor 
meerdere gemiddelden 

- Het pretest-posttest niet- equivalente controlegroep design: data numerieke scores: 
twee factoren mixed design analyse van de variantie 
 

Terminologie in niet- experimentele, quasi- experimentele en ontwikkeling designs:  
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!":$$+"#*+15-/*%1$")*+"'+*;&*+>$/1A>$")*,1*=$/$"#**,".$/")$,:$/1A>1+:")*+"04',$0")*+"($"

=$&*+($/1+:$+2")*,1*=$/$"(1$":,'$5"(1;;$,$+%1$$,%7"]-*01"'+*;&*+>$/1A>$")*,1*=$/$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11: factoriële designs P137 

Introductie van factorial designs 
Experimentele factoriële designs: 

- Twee of meer onafhankelijke variabelen gecombineerd worden in een single studie bv. 
Single- factor design / drie- factoren design 

- b/>$";*4%',"&$$;%"$$+"/$%%$,2"OM"RM"ZM"QQ"?"+'%*%1$")*+"+1)$*-0"!"%'%*/$"=$&*+($/1+:"

4'+(1%1$2"+1)$*-")$,#$+1:)-/(1:$+"#$%"$/>$";*4%', 
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Voordeel: realistischer situatie dan single factor in isolatie: factor in isolatie komt in de realiteit 
weinig voor 

Hoofdeffecten en interacties P137 
!":,'$5"1+(1)1(-$+"'+($,"($"4'+(1%1$0"=$04&,$)$+"1+"$/>$"4$/".',($+":$'=0$,)$$,("$+":$#$%$+ 

Hoofdeffect P138: gemiddelden van de kolommen vergelijken: verschil in gemiddelde= 
hoofdeffect 
Interactie Effect: interactie tussen factoren of een interactie: kijken naar verschil: verschil = 
interactie effect 
 
Alternatieve opvattingen over de interactie tussen factoren: interactie als de ene variabele 
effect van de andere variabele beïnvloed 
Grafiek P1402"5*,*//$//$"/1A+$+2"&'';($;;$4%M":$$+"1+%$,*4%1$"8">,-10$+($"/1A+$+2"&'';($;;$4%M"$+"

1+%$,*4%1$ 
!! er is misschien interactie/ hoofdeffect maar niet zeker of die interactie dan nog 
significant is, ze kunnen ook veroorzaakt zijn door kans of error 
 
Onafhankelijkheid van hoofdeffecten en interacties P141: 
 

Types factoriële designs en analyse P142 
- Factorial design kan ook met quasi onafhankelijke variabelen + kan elke combo van 

factoren gebruiken 
!"$/$#$+%$+"4'#=1+$,$+")*+"$B5$,1#$+%$/$"$+"+1$%9"$B5$,1#$+%$/$"'+($,<'$>00%,*%$:1$E+"?"

$/$#$+%$+"4'#=1+$,$+")*+"=$%.$$+"*+(".1%&1+"0-=A$4%"($01:+"=1++$+"'+($,<'$>7"

'+($,<'$>00%,*%$:1$E+"=/$+($+ 
 
Between- subjects en withinsubjectdesigns: 

- Factoriële studie dat enkel BSD is:  
Nadeel: groot aantal participanten, individuele verschillen als verstorende variabele + variantie 
kunnen verhogen 
Voordeel: volgorde- effecten vermijdt want onafhankelijke scores 
!"=$0%"1+"01%-*%1$0".**,")$$/"5*,%1415*+%$+"=$04&1>=**,"<1A+M")'/:',($"$;;$4%$+".**,04&1A+/1A>"$+"

1+(1)1(-$/$")$,04&1//$+",$/*%1$;">/$1+"<1A+ 
 

- Factoriële studie dat enkel within- subject design is  
Voordelen: 1 groep participanten, individuele verschillen elimineren 
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Nadeel2")$,04&1//$+($"=$&*+($/1+:"4'+(1%1$02"%1A(,')$+(M">*+0"'5"-1%)*/M"%$0%$;;$4%$+C#'$&$1(D"!"

#'$1/1A>$,"'#"%$"4'-+%$,=*/*+4$ 

!"=$0%"1+"01%-*%1$0".**,1+"1+(1)1(-$/$")$,04&1//$+",$/*%1$;":,''%M".$1+1:")$,0%',$+($")'/:',($"

$;;$4%$+ 

Mixed designs: within- and between subjects P143: factor die within subject is en een 
factor die between subject is 
De experimentele en niet- experimentele of quasi- experimentele onderzoeksstrategieën 
P144: Gecombineerde strategieën: experimenteel en quasi- experimenteel of niet- 
experimenteel: 

- Gedragswetenschappen: factorieel design: experimentele strategie voor de ene factor 
en niet voor de andere= gecombineerde strategie 

1. Tweede factor: participant kenmerk zoals leeftijd/ gender > niet- equivalente 
groepen: quasi onafhankelijke: P X E of person- environment design 

2. Tweede factor is tijd: hoe verschillende behandelingseffecten aanhouden over 
de tijd: quasi onafhankelijk want niet gecontroleerd 

 
Pretest- posttest controlegroep design: twee groepen participanten: O  X   O  +  O   O 
!",*+('#">*+"%'$.1A<$+2":$4'#=1+$$,($"0%,*%$:1$2"$B5$,1#$+%$/$";*4%',2"=$&*+($/1+:I"4'+%,'/$"

$+"+1$%9"$B5$,1#$+%$/$";*4%',"5,$9"5'0% 
R O X O: behandelingsgroep  
R O     O: controlegroep 
!"%'$.1A<1+:")*+"5*,%1415*+%$+"**+":,'$5$+"6"(**,'#"$]-1)*/$+%$":,'$5$+ 
 
Hogere- orde factorial designs: 3 of meer factoren 

- Twee- wegen interacties zoals A X B X C: twee wegen interactie tussen A en B is 
afhankelijk van factor C 

- Vier-wegen interactie etc= moeilijker te begrijpen + gelimiteerde praktische waarde 

Toepassingen factorial designs P 146- P147 
Een eerdere studie uitbreiden en repliceren: factorial designs kan een eerder onderzoek 
repliceren of uitbreiden: replicatie is exact hetzelfde doen, uitbreiding door tweede variabele aan 
toe te voegen 
Variantie verminderen in between- subjects designs: individuele verschillen zoals leeftijd/ 
gender kunnen voor serieuze problemen zorgen: grote variantie laakt moeilijker om significante 
verschillen op te merken 
!"4'+0%*+%"&'-($+"';"=$,$1>"=$5$,>$+"&1$,)*+2 
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!"/$$;%1A("4'+0%*+%"&'-($+2"&'#':$+$":,'$5"#**,"#1+($,":$+$,*/10$$,=**,&$1(\")$,/**:%"

$B%$,+$")*/1(1%$1%2"TFcTddU^e2"%.$$($";*4%',"*/0"/$$;%1A(":$=,-1>$+"$+"%.$$";*4%',$+"0%-(1$"

4,$E,$+ 
 
Volgorde-effecten in within- subject design evalueren P147: soms wil men volgorde 
effecten onderzoeken of verwijderen voor betere kijk op data: factor van maken  
 
Volgorde van behandelingen als een tweede factor gebruiken:  

- Counterbalancing gebruiken is het makkelijkste: ene helft participanten begint met I en 
dan II, andere helft begint met II en dan I 

!"%.$$"=$&*+($/1+:$+2".1%&1+9"0-=A$4%";*4%',"?")'/:',($0"=$%.$$+9"0-=A$4%0";*4%',2")'/:',($"

$;;$4%$+"$)*/-$,$+"1+"($"(*%*2"G"#':$/1A>$"-1%>'#0%$+" 
1. Geen volgorde effecten:  patroon zonder interactie: geen verschil of behandeling als 

1e of als 2e: gemiddelde blijft gelijk  
2. Symmetrische volgorde effecten: eerste behandeling beïnvloedt de tweede: twee 

actorenanalyse 
3. Asymmetrische volgorde- effecten: verschillende behandeling condities kan 

verschillende levels van moeheid of oefening produceren: scheve of asymmetrische 
interactie 
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Hoofdstuk 12: De correlationele onderzoeksstrategie P148 

Een introductie in correlationeel onderzoek 
Doel: relaties vaststellen en beschrijven niet verklaren > geen moeite om variabelen te 
manipuleren 
Data2"%.$$"';"#$$,($,$"#$%1+:$+2"XX+")'',"$/>$")*,1*=$/$"!"#$$0%*/"K"04',$0"5$,"1+(1)1(-2"

#$$0%*/"@"5$,0''+"#**,">*+"''>"XX+"=,'+"<1A+ 
Correlationeel, experimenteel en differentieel onderzoek vergelijken:  
Experimenteel2"@")*,1*=$/$M")$,04&1//$+"%-00$+"%.$$"';"#$$,":,'$5$+M"0%$,>":$4'+%,'/$$,("8"

correlationeel2",$/*%1$"%-00$+"K")*,1*=$/$+"1+"@":,'$5"C;'4-0"'5"($")*,1*=$/$+D"8"differentieel: 
niet-experimenteel, lijkt op correlationeel maar kijkt naar de verschillen tussen groepen (focus 
op de verschillen tussen groepen) 
 

De data en de statistische analyse voor correlationele studies P150 
Relaties voor numerieke scores (interval- of ratioschalen) en rangen (ordinale schaal) 
evalueren: numerieke waardes: scores als X en Y > lijst > scatter plot (grafiek) 
!"$/>"1+(1)1(-"10"$$+"5-+%2"/**%"%'$"'#">$+#$,>$+")*+"($",$/*%1$"%$"<1$+2"G">*,*>%$,10%1$>$+")*+"

$$+",$/*%1$ 
1. De richting van de relatie: Pos relatie: X hoger, Y hoger - Neg relatie: X hoger, Y 

kleiner 
2. De vorm van de relatie P151: lineair: pearson correlatie, monotone relatie (consistent 

pos/ neg: niet lineair wél voorspelbaar): Pearson als beide variabelen ordinale score of 
getransformeerd zijn naar rangen 

3. De consistentie of sterkte van de relatie: P152: sterke correlatie van 1/ -1 is niet per 
se oorzaak-gevolg relatie 

 
Relaties voor niet-numerieke scores van nominale schalen evalueren: P153 

1. 1 numeriek en de andere niet CUa"$+":$0/*4&%"=)D"6"*(&)"+1$%"+-#$,1$>$"04',$0"1+"

:,'$5$+"!"K"4*%$:',1$E+2">*+":$4'($$,(".',($+"*/0"L"$+"@"6"5$*,0'+"4',,$/*%1$2"point- 
biseriële correlatie: meet de sterkte maar niet de richting/ lineariteit 

2. Beide variabelen niet-numeriek: data in matrix >> door chi kwadraat hypothesetest 
frequentie bekijken > indien 2 categorieën: coderen in 0 en 1: Pearson correlatie= hier 
phi- coëfficiënt: sterkte maar geen lineariteit/ richting 
 

Correlatie interpreteren en statistisch evalueren: P154 
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Sterkte van de relatie: coëfficiënt van de determinatie, te kwadrateren, te berekenen. 𝑟! >  
meet de variabiliteit in een variabele > kijkt hoe voorspelbaar die is in relatie tot de andere 
variabele  
Richtlijnen: klein: r= 0.1 of 𝑟! = 0,001 - gemiddeld: r= 0,3 of 𝑟! = 0,09 - groot r= 0;5 of 
𝑟! = 0,25 
Significantie van een relatie: gevonden correlatie moet significant zijn - bij kleine steekproef: 
schijnbaar sterke correlatie soms terwijl die er niet is: 2 individu: altijd correlatie -1 / 1 
 

Toepassingen van de correlationele strategie P155 
Voorspelling: relatie tussen 2 variabelen vast stellen + voorspellingen doen 
!"K"'+($,<'4&%$")*,1*=$/$+"#'$%$+"$]-1)*/$+%"<1A+" 

- Ene variabele voorspellende variabele 
- Andere variabele criteria variable 

! statistisch proces= regressie: doel= vergelijking vinden die de meest accurate 
voorspellingen produceert van Y (criteria variabele) voor elke waarde van X (voorspellende 
variabele) 
 

Sterktes en zwaktes van de correlationele onderzoeksstrategie P156 
- Vaak als inleidend werk voor onbekend gebied  

> variabelen identificeren + relaties beschrijven voor mogelijks verder onderzoek 
> kan variabelen onderzoeken die onmogelijk of onethisch zijn  

!""&':$"$B%$,+$")*/1(1%$1%"#**,":$$+"(-1($/1A>$I"'+5*,%1A(1:$")$,>/*,1+:2"/*:$"1+%$,+$")*/1(1%$1%" 

!"S$%"($,($")*,1*=$/$"5,'=/$$#"$+"(1,$4%1'+*/1%$1%"5,'=/$$# 
 
Relaties met meer dan twee variabelen: 1+(1)1(-$/$")*,1*=$/$"10":$,$/*%$$,("**+")$$/"*+($,$"

)*,1*=$/$+""!"%$4&+1$>"'#"#-/%1)*,1*%$",$/*%1$0"%$"'+($,<'$>$+7 meervoudige regressie  

!"4,1%$,1*")*,1*=/$"C5,$0%*%1$"=)D")'',05$/%".',($+"('',")'',05$//1+:0)*,1*=$/$M"CUa"$+"#'%1)*%1$D 

!":**%",$/*%1$"%-00$+"%.$$")*,1*=$/$+"'+($,<'$>$+"%$,.1A/"($"1+)/'$(")*+"$$+"*+($,$".',(%"

:$4'+%,'/$$,("('',"@")'',"@"%'$)'$:$+"**+",$:,$001$*+*/J0$" 
>> enkel voorspellen, niet verklaren  
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Hoofdstuk 13: de beschrijvende onderzoeksstrategie P157 

Een introductie in het beschrijvende onderzoek 
> zeer handig als voorbereidend onderzoek: in vroege stappen onderzoek > begrijpen van een 
nieuw fenomeen in de natuur 

Observationeel onderzoek P158 
!"0J0%$#*%104&":$(,*:"'=0$,)$,$+"$+"+'%$,$+"'#":$(,*:"%$"=$04&,1A)$+"6":$(,*:'=0$,)*%1$"

>*+"''>"1+"$B5$,1#$+%$/$"0%-(1$"#**,"1+(1$+":$=,-1>%")'',"=$04&,1A)$+"(*+"1+"'=0$,)*,1'+$$/"

'+($,<'$>0($01:+ 
Gedragsobservatie: meestal in naturalistische context: 2 meetproblemen  

1. Doel is observeren dus belangrijk dat gedragingen niet beïnvloed/ verstoord: vraag 
karakteristieken/ reactiviteit  

!"'5/'00$+"('',"'+($,<'$>$,"%$"vermommen: onwetend voor de observatie > ethisch op 
publieke plaatsen of habituatie:  herhaalde blootstelling aan onderzoeker 

2. Subjectieve interpretatie: betrouwbaarheid? Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid? 
!"'5/'00$+2"9":$(,*:04*%$:',1$E+"#*>$+"?":$%,*1+($"'=0$,)$$,($,0"?"#$$,($,$"'=0$,)$$,($,0"

C#*%$")*+"')$,$$+0%$##1+:".',(%"=$,$>$+("('',"4',,$/*%1$D 
 
Observaties kwantificeren: omvat ook het omzetten van observaties in numerieke scores 

1. Frequentie Methode: tellen van het aantal keer dat specifiek gedrag voorkomt tijdens 
een fixed-time observatieperiode  

2. Duurmethode: noteren hoeveel tijd een individu spendeert aan specifiek gedrag 
!"@"$+"K">*+"/$1($+"%'%"05$41;1$>$":$(,*:1+:$+"?">-++$+"/$1($+"%'%")$,0%'',($"#$%1+:$+" 
Bv. gedraging van half uur aan één stuk = score 1 frequentie, 25 keer voor 2 seconden: 50 op 
duur 

3. Intervalmethode: verdelen van de observatiemethode in een reeks intervallen + noteren 
of een specifiek gedrag voorkomt 
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Observatie samplen: P159 
Complexe situatie: soms onmogelijk om tegelijk veel gedragingen te noteren > oplossing: 
observaties verzamelen of om steekproef van potentiële observeerders. Stap 1: 
observatieperiode opdelen in intervallen 

1. Tijd Sampling: observeren in 1 interval: observeer- noteer- observeer- noteer 
2. Event Sampling: identificeren van specifieke gedragingen tijdens eerste interval, 

aandacht naar tweede interval 
3. Individual Sampling:  participanten identificeren in eerste interval, anderen in het 

tweede interval 
 
 
 
 
Inhoudsanalyse en archiefonderzoek P160: 

- Wanneer onderzoekers gedragingen of gebeurtenissen in boeken/ films meten= 
inhoudsanalyse bv. Agressie op tv  

- Gedragingen uit historische archieven= archiefonderzoek 
 
Processen hiervan:  

1. Gedragscategorieën vaststellen  
2. Frequentie Methode, duurmethode of interval methode  
3. Meerdere observators 

 
Observatie Types en voorbeelden P161: ethologen en onderzoekers: observationeel 
onderzoeksdesign: 3 basis soorten 

1. Naturalistische observatie/ niet- participerende observatie2"+*%--,/1A>$"0$%%1+:M"+1$%"

%-00$+>'#$+"6"5*001$;M"+1$%"'5(,1+:$,1:M""!"1+<14&%"1+",$*/"/1;$":$(,*:2"&':$"$B%$,+$"

)*/1(1%$1%"?"'#"5,*>%104&$I"$%&104&$",$($+$+"+1$%"#*+15-/$$,=**," 
Nadeel: veel tijd, oppassen dat onderzoeker gedrag niet beïnvloed 

2. Participant observation: interactie met de participant + wordt één van hen > in situaties 
waar onopvallende observatie niet mogelijk is + onderzoeker kroijgt uniek perspectief en 
inzicht in gedrag: hoge externe validiteit MAAR extreem tijdrovend + gevaarlijk voor de 
observeerder + gedrag participant beïnvloeden + objectiviteit verliezen  
Bv. Rosenhan experiment 

3. Bedrieglijke observatie P162: gestructureerde observatie: zelf situatie opstellen > 
gedragingen te versnellen die natuurlijk voorkomt maar niet frequent: vaak in labo 
(Piaget + responsen van dieren onderzoeken)  

!">*+"1+"+*%--,/1A>$"'5:$<$%%$"'#:$)1+:2")$/("0$%%1+:"6":$0%,"'=0\"4'#='"$B5$,1#$+%"$+"5--,"

=$04&,1A)$+($" 
Nadeel: omgeving is minder natuurlijk, gedrag misschien ook 
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Sterktes en zwaktes van observationeel onderzoeksdesign P163 
 

Het survey onderzoek P164: ZIE P171 TABEL 
!"$+]-f%$0"$+"),*:$+/1A0%$+2"('$/2""*44-,**%"=$$/(")*+"($"'+($,<'4&%$"1+(1)1(-$+\"0+*54&'%"

)*+"($":,'$5"'5"$$+"=$5**/("%1A(0%15 
Eerst  vragen ontwikkelen, dan verzamelen en organiseren, selectieproces ontwikkelen (wie de 
survey moet maken), bepalen hoe de survey zal uitgevoerd worden 
!"0-,)$J"5*,%1415*+%$+"<1A+",$5,$0$+%*%1$;")'',"($"*/:$#$+$":,'$5 
Type vragen: verwoording kan ook leiden tot een bias 

- Open vragen P165:")'',($$/2":,'%$";/$B1=1/1%$1%2"$4&%$":$(*4&%$+"';"#$+1+:$+"8"

+*($$/2")$$/")$,04&1//$+($"*+%.'',($+2"0%*%10%104&")$,:$/1A>$+".',(%"'+#':$/1A> 
>> subjectieve interpretatie is nodig + gelimiteerd door vermogen of bereidwilligheid van 
participant om mening te uiten 

- Gesloten vragen2":$/1#1%$$,("**+%*/",$05'+0$"*/%$,+*%1$)$+"#**,"#*>>$/1A>"*+*/J0$$,"

$+"0*#$+")*%=**,"!"+1$%9<$/($+9#$$0%*/9")**>"6":$#1(($/($"=$,$>$+$+")'',":,'$5"

5*,%1415*+%$+"?"4'#=1+$,$+"#$%"'5$+),**:"('',")*>A$"*+($,$"**+"%'$"%$")'$:$+" 

- Schaalvragen P166: numerieke waarde selecteren op een bepaalde schaal 
(filmrecensent evalueren met nummer 1- 10): likertschaal2"/1A+".**,"<$">-++$+"

'#41,>$/$+"!"4*%$:',1$E+2":$$+"*/:$#$+$",$:$/"#**,")**+"g9@L 
1. Extreme categorieën: tegengestelde kanten te vermijden 
2. Moeilijkheid om 9-10 verschillende levels onderscheiden: participant creëert eigen 10 

puntenschaal  
!":$$+"*=0'/-%$"#*+1$,")*+"/*=$/$+2"%$:$+:$0%$/($2"*+>$,0"?")**>"4$+%,*/$"/*=$/1+: 

!".*++$$,"($<$/;($"*+%.'',(>$-<$M"($"+$1:1+:"'#"&$%<$/;($"*+%.'',("%$":$=,-1>$+"),"*//$"

),*:$+2",$05'+0$+"6"+1$%"**+:$%,'>>$+")'$/$+"%'%"*+%.'',($+2"+$-%,**/"**+(-1($+"';"#'$&$1(" 

!"5,'=/$#$+"#1+1#*/10$,$+"('',"#1B")*+"+$:*%1$)$"$+"5'01%1$)$"-1%05,*>$+""?"*+($,$"

)$,.'',(1+:2"(**,('',";',4$,$+"'#"&$$+"$+".$$,"%$"=$.$:$+"%-00$+"%$:$+:$0%$/($+" 

! de semantische differentiële schaal P167: bipolaire adjectievenparen (blij- verdrietig) 
Voordeel: numerieke waarden, makkelijk begrijpbaar, verschillende maten van responsen (niet 
zomaar ja of nee), veel data, veel verschillende onderwerpen 
 
Een survey opstellen: georganiseerd;  

1. Demografische vragen ah einde want saai + kan invloed hebben op volgende vragen 
2. Gevoelige items moeten in het midden: al opgewarmd + toegewijd ah voltooien 
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3. Vragen over hetzelfde onderwerp samen groeperen 
4. Formaat van elke pagina moet simpel en overzichtelijk zijn 
5. Gemakkelijke taal en woordenschat: begrijpbaar 

 
Relevante en representatieve surveys P168 

- Specifiek probleem dat maar relevant is voor een kleine groep 
- Focus op specifiek onderwerp of ruime cross-sectie > steekproef groot genoeg 
- Internet Surveys: economisch en efficiënt > grotere toegankelijkheid tot mensen met 

bepaald kenmerk: tijdsbesparingen, minder printkosten en telefoonrekeningen 
!"voordeel: flexibel, irrelevante vragen overslaan of vragen op basis van antwoorden: 
individualisering survey 
!"nadeel:  sommigen geen internet, onderhevig aan respons bias (niet representatief want 
reden waarom je één maakt), moeilijk steekproef controleren (best in gesloten groep e-mail 
gebruikers) 
 

- Gemailde surveys P169: gemakkelijkst bereikbaar via de post MAAR anoniem dus 
nooit zeker wie in gezin het heeft gemaakt, tijdrovend en duur (5 keer zoveel sturen als 
je wenst te krijgen), non-response bias: bedreiging van de externe validiteit > wel acties 
om te verlagen: goede voorpagina 

1. Verklaring dat onderwerp belangrijk is  
2. Verklaring van de nuttigheid  
3. Nadruk op individuele response  
4. Een contactpersoon voor bij vragen/ opmerkingen  
5. Handtekening van een erkend/ gerespecteerd persoon 

Of door belonging aan toe te voegen of  participanten een follow-up reminder geven: gevoel dat 
ze speciaal/ verkozen zijn 

- Telefoon Surveys P170: kan vanuit thuis/ kantoor, grote groep mensen bij korte 
vragenlijst MAAR tijdrovend 

1. Korte vragen + weinig antwoordmogelijkheden > moeten onhoudbaar zijn  
2. Oefen om ze luidop te zeggen  
3. Opgepast voor interview bias: toon kan beïnvloeden 
4. Jezelf voorstellen om niet als scam over te komen  

 
- Persoonlijke surveys en interviews: interviews: kan waardevol zijn > vooral handig bij 

kleine steekproef, sleutelinformanten (mensen met uniek perspectief), diepte detail, 
MAAR interviewer bias 

Het case study design P172 
Casestudie: doel: uitgebreide beschrijving van individu met behandeling/ interventie > geen 
interventie: case geschiedenis 
Toepassingen van het case study design:  vooral klinische psycho > kan leiden tot theorie 
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Zeldzame fenomenen en ongewone cases: vaak zeldzame aandoeningen zoals dissociatieve 
stoornis/ zeldzame hersenaandoening bv. Patiënt HM 
Casestudies als tegenvoorbeelden: tegenvoorbeelden tegen bepaalde studie 
Sterktes: niet veralgemenend, gedetailleerd, krachtig, compatibel met klinisch werk, zeldzame 
onderzoeken, uitzonderingen identificeren  
Zwaktes: gelimiteerde generalisatie, potentieel selectieve bias, subjectieve interpretatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14: single- subject onderzoeksdesign P174 

Introductie 
Single- subject. Single case designs: 1 participant > experimenteel want doel is 
onbevooroordeelde oorzaak- gevolg relaties  
Voordeel: data verzamelen over 1 individu > vroeger vooral door behavioristen (oper cond) 
Resultaten van een single-subject study: geen scoreset maar een visuele grafiek + verandering 
is niet meteen oorzaak- gevolg:  

1. Geen echt experiment want geen controle vreemde variabelen: onduidelijk, 
bevooroordeeld 

2. Toeval als alternatieve verklaring voor relatie; kan variabiliteit zijn > geen rekening met 
de kans zoals bij BSD WSD 

Fasen en fase verandering P175 
Fase: reeks observaties van hetzelfde individu onder dezelfde condities  
Baseline Observations: observaties zonder behandeling: letter A 
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Behandeling Observatie: wel behandeling: reeks= behandelingsfase: letter B 
!"#$$,($,$"=$&*+($/1+:$+M"#$$,($,$"/$%%$,02":$.1A<1:($"4'+(1%1$02R@M"RK 

!"%.$$"';"#$$,"%$:$/1A>2"O9"R"9"R@"C:$.1A<D"9"O"9"RZ"CK"=$&"0*#$+D"9"Z 
 
Level, trend en stabiliteit: 

- Level: manier om patroon binnen een fase beschrijven: grootte antwoord > dezelfde 
grootte= consistent + stabiel gedrag binnen de fase: horizontale lijn op graf 

- Trend: alternatieve manier om patroon aan te tonen: consistente stijging/ daling in 
grootte gedrag: schuine lijn: consistent dezelfde grootte + in dezelfde richting 

- Stabiliteit: rechte lijn die gevormd kan worden is de data stabiel: grote verschillen: 
onstabiel > mate van consistente trend/ level 

 
Omgaan met onstabiele data:  P176 

- Wachten: observaties maken en hopen dat dit stabiliseert > soms eerst onvoorspelbaar 
reageren want studie is iets nieuws  

- Data van 2 dagen naar een gemiddelde brengen  
- Patronen zoeken in de onstabiliteit + redenen zoeken hiervoor en die aanpakken 

 
Lengte van een fase: om een patroon te zien, minstens 3 observaties nodig > meer 
observaties bij hoge variabiliteit 
 
Fase veranderen P177: manipulatie onafhankelijke variabele door behandeling toe te voegen. 
wegnemen/ veranderen: relatie zoeken 
 
Beslissen wanneer fasen moeten veranderen: 

- Wanneer duidelijk patroon in vorige fase  
- Niet behandeling indien verbetering in de baseline 

1. Klinisch: geen nood aan verandering indien verbetering  
2. Experimenteel: niet betrouwbare resultaten  

- Gevaarlijk of levensbedreigend: ethisch verplicht om behandeling te beginnen  
- plotse/ ernstige verandering in gedrag: fase meteen stoppen/ wijzigen 

 
Visuele inspectietechnieken: richtlijnen om te weten of verandering duidelijk genoeg is  

- Verandering in de gemiddelde level: grote veranderingen in gemiddelden= echte 
verschillen 

- Plotselinge/ directe  veranderingen in een level: laatse + eerste data in fase 
vergelijken: groot verschil > plotse reactie  

- Verandering in een trend P178: wanneer de geobserveerde trend opvallend 
verschillend is van die van een andere 

- Reactietijd van verandering/ latentie van de verandering: behandeling blijft op 
baseline: geen duidelijk resultaat van de behandeling: meest overtuigende bewijs 



 

44 

Het abab omkering design P179 
!"#$$0%")'',>'#$+($2"d1+:/$9"0-=A$4%"$B5$,1#$+%$$/"($01:+"-1%"H";*0$+2"A B A (terug 

baseline) B (herhaling van de behandeling)""!"_$,04&1/"**+%'+$+"?"**+%'+$+"(*%")$,04&1/"

:$/1A>"=/1A;%"1+"$/>$"=*0$/1+$"$+"=$&*+($/1+:" 
 
Oorzakelijke relatie aantonen:  

- Baseline- behandeling: er moet een verschil zijn  
- Behandeling-baseline: gedrag keert terug naar hoe vroeger was: omkering component 
- baseline) behandeling: replicatie stap 1: uitsluiten van toevallige relatie 

!"''>"'#"**+"%$"%'+$+"(*%"$$+"=$&*+($/1+:"+$%"+1$%".$,>% 
 
Beperkingen van het ABAB design P180: geloofwaardigheid is afhankelijk van de omkering 
+ behandeling weghalen ethisch en praktisch niet oke soms 

- Praktische vragen: na behandeling patiënt genezen miss dus gedrag van behandeling 
voortzetten of kan dat patiënt door behandeling in mindere mate terugkeert nr baseline > 
omkering enkel geschikt vr tijdelijk probleem 

- Ethische vragen: ongemakken bezorgen cliënt: 2 voorwaarden om minimaliseren  
1. Verzekeren van tijdelijkheid  
2. Kan praktisch noodzakelijk zijn: kijken of effect op lange termijn bestaat/ 

verdwijnt 
 
Variaties van het ABAB design: complexere faseverandering design creëren: 

- O/0"R"+1$%".$,>%M"=$&*+($/1+:"Z"%'$)'$:$+2"#**,">*+"(*%")'',"Z2"*+($,$")*,1*=$/$"

'',<**>":$.',($+"10")*+"$;;$4%"I"$;;$4%")*+"R")$,%,**:%"I"$+>$/"$;;$4%")*+"Z"0*#$+"#$%"

RI"R@"!",$5/14*%1$"10"+''(<*>$/1A> 
 
 
 
 

Multiple- baseline designs P181 
= Baselines worden samen gestart en stoppen op verschillende tijdstippen!!!!! 
= alternatief dat geen omkering nodig heeft + goed voor behandeling die langdurig is  
!")$,*+($,1+:"1+"@";*0$"+'(1:"?"=$%,'-.=**,"('',",$5/14*%1$"'5"K$"5*,%1415*+%"!":$/1A>%1A(1:$"

'=0$,)*%1$0"#$%"K")$,04&1//$+($"=*0$/1+$02 multiple- baseline over subjects 
Multiple baseline over gedragingen: meerdere gedragingen van 1 persoon worden gemeten 
> onafhankelijk + apart behandeld 
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Multiple- baseline over situaties: één gedraging in verschillende situaties: door 2 aparte 
situaties te meten en dan behandeling aan toevoegen 
 
Rationale voor het multiple- baseline design: P182 
Criteria voor succesvol MBD= criteria ABAB 

- Duidelijke en onmiddellijke verandering in gedragspatroon van baseline nr treatment 
- Minstens 2 demonstraties dat het gedrag verandert bij behandeling > replicatie 

 
Sterktes en zwaktes van het multiple- baseline design 
Voordeel: geen omkering nodig: goed voor langdurige effecten  
Nadeel:  

- 1 participant, meerdere gedragingen: moeilijk om op elkaar gelijkende maar 
onafhankelijke gedragingen te zien 

- Risico dat veranderingen in ene gedrag, andere gedrag beïnvloeden  
- Enkel gedrag beïnvloeden dat het zou moeten beïnvloeden  > anders lagere 

betrouwbaarheid  
- Individuele verschillen tussen participanten/ gedragingen > andere uitkomsten + 

resultaten misschien minder geloofwaardig 

Andere single- subject designs P183 
Het dismantling of componentenanalyse design: reeks fasen, in elke fase component 
toegevoegd/ verwijderd wordt: 2 strategieën: full-treatment fase en dan deeltjes verwijderen of 
baseline + deeltjes behandeling toevoegen 
 
Het veranderende criterium design P1842"5,'=/$$#"#$%")$,04&1//$+($":,''%%$0"C=)Q"d*;;$+"
5$,"(*:D"!"4,1%$,1*")$,*+($,$+"?">1A>$+"&'$":$(,*:"#$$")$,*+($,% 
Probleem: volgt criteria levels, geen algemene trend > zorgen ook voor stappen terug + lengte 
criteria fases variëren: niet- lineaire criteria sequentie"!"=$.1A0")'',"=$&*+($/1+:"*/0":$(,*:"

#$$")$,*+($,%"#$%"($"4,1%$,1* 
 
Het alternerend behandelings design P185: discreet-trial design: switchen tussen 
behandelingen zonder te wachten op level of stabiliteit: via random proces een conditie kiezen 
die bestuurd zal worden  
!"#':$/1A>&$1("'#"%$"0.1%4&$+""?":$(,*:")*+"5*,%1415*+%"#'$%"'+#1(($//1A>")$,*+($,$+".+,"

=$&*+($/1+: 
Voordelen: snelle vergelijking van 2 behandelingen, snelle veranderingen tussen condities, 
verschillende technieken mee vergelijken 
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Algemene sterktes en zwaktes van single- subject design P186 
3 fundamentele verschillen SSD en groeps design:  

- 1 persoon vs meerdere 
- SSD is flexibeler en makkelijker te veranderen + vraagt voortdurende evaluatie  

Voordelen: oorzaak-gevolgrelatie met maar 1 participant > therapie geven en experiment 
uitvoeren tegelijk + flexibiliteit: participant reageert niet op therapie dan kan men die gewoon 
wijzigen >> behandeling persoonlijker maken en aanpassen 
Nadelen:  

- relatie enkel voor 1 participant > moeilijk te veralgemenen 
- Participant is bewust van behandeling door continue veranderingen: reactiviteit 

probleem 
- Geen statistische controle enkel visueel want grafieken  
- Statistische significant > effect kan toeval zijn 
- Praktische significantie: effect is substantieel en groot genoeg  
- Klinische significantie: enkel effectieve behandelingen worden gerapporteerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk extra: mixed methods P187 

De aard van mixed methods/ gemengde methoden 
Gemengde methodes definiëren :third research paradigm= intuïtieve manier van onderzoek 
gebaseerd op acties uit dagelijkse leven  
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- Praktijk: Artsen: kwantitatieve labo resultaten in combinatie met kwalitatieve 
levensverhaal 

!"5,'=/$#$+"'+($,<'$>$+")*+-1%")$,04&1//$+($"5$,05$4%1$)$+2"@?@7G 
Gemengde methode/ mixed methods:   

-  Kwalitatieve en kwantitatieve data 
- Twee vormen van data en hun resultaten integreren  
- Organiseert deze procedures in specifieke onderzoeksontwerpen 
- Kadert deze procedures in de theorie en de filosofie 

 
Voorbeelden van studies met gemengde methoden: 

- Data dr kwal en kwan data op focusgroep > gelijke resultaten? 
- Data kwan daarna kwal interviews voor verklaring resultaten 
- Kwal interviews om onderwerp te beschrijven > daaruit survey + kijken of kwal 

bevindingen generaliseerbaar zijn 
!"=$/*+:,1A>"(*%"'+($,<'$>$,">*+"=$.1A<$+"(*%"#1B$("#$%&'("=$0%"5*0%"=1A"'+($,<'$>0),**: 

De fundamenten van mixed methods onderzoek P188 
Filosofische fundamenten:  
Paradigma: reeks generalisaties, overtuigingen en waarden van een world view  
 

1. Post Positivisme: vaak geassocieerd met kwan ond 
!"($%$,#1+10#$I"'',<**>9":$)'/:"($+>$+M",$(-4%1'+10#$"C0$/$4%$":,'$5")*,1*=$/$+"1+")$,=*+(DM"

:$($%*1//$$,($"'=0$,)*%1$0"$+"#$%1+:$+")*,1*=$/$+M"%$0%$+")*+"%&$',1$E+"(1$")$,;1A+("<1A+2"%&$',1$"

)$,1;14*%1$ 

!"$+>$/)'-(1:$",$*/1%$1%M"*;0%*+($/1A>"$+"'+*;&*+>$/1A>M"-+=1*0$(M"($(-4%1$;M";',#$$/ 
 

2. Constructivisme: vaak geassocieerd met kwal onderzoek  
!"0-=A$4%1$)$""=$%$>$+10")*+")$,04&1A+0$/$+M"=$%$>$+10"(,"($"5*,%1415*+%":$)',#("('',"0'41*/$"

1+%$,*4%1$0"?"5$,0''+/1A>$":$04&1$($+10M"='%%'#9-5""%&$',1$)',#1+: 

!"#$$,)'-(1:$",$*/1%$1%M"4/'0$+$00"$+"0-=A$4%1)1%$1%""=1*0$(M"1+(-4%1$;M"1+;',#$$/" 
 

3. Transformative paradigma: richt zich op de ethiek  
!"4-/%-,$/$",$05'+01)1%$1%M"(1#$+01$0")*+"#*4&%0)$,04&1//$+"$,>$++$+M"'5='-.$+")$,%,'-.$+"

,$/*%1$0M"'+%.1>>$/$+"#1B$("#$%&'(0"(1$"=$)',($,/1A>"<1A+"),"0'41*/$")$,*+($,1+:2")$,*+($,1+:"

:$,14&%"'5"$#*+415*%1$M""0*#$+.$,>1+: 
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!")$$/<1A(1:$",$*/1%$1%":$=*0$$,("'5"0'41*/$"$+"4-/%-,$/$"5'01%1$0M"0*#$+.$,>1+:M"#$+0$+,$4&%$+"

$+"0'41*/$",$4&%)**,(1:&$1(M"5*,%1415$,$+(M"*()'4**%I"*4%1)10% 
 

4. Pragmatisme: geassocieerd met mixed methods 
!";'4-0"'5"($":$)'/:$+"4&"'+($,<'$>2"5,1',1%$1%"*(":$0%$/($"),*:$+"15)"#$%&'($+M"5/-,*/10%104&" 

+ Gericht naar ‘ wat dan ook’ > probleem goed aanpakken + bekijken vanuit alle mog 
perspectieven, probleemgericht, gericht op de real world praktijk 

!"$+>$/)'-(1:$"$+"#$$,)'-(1:$",$*/1%$1%M"5,*>%104&M"#$$,($,$"0%*+(5-+%$+M"4'#=1+$,$+("C>.*/"

$+">.*+DM";',#$$/"$+"1+;',#$$/ 
 
Ontologie: aard vd realiteit - epistemologie: relatie onderzoeker participant - axiologie: waarden 
in ond - methodologie: vorm ond - retoriek: taal ond 
KADERS P188-189 
 
Beste paradigma/ world view voor mixed methods: 4 standpunten:  

- Gebruik 1 beste paradigma: meestal pragmatisme 
- Dialectisch perspectief dat verschillende paradigma’s combineert 
- Identificeer paradigma adhv context van de studie 
- Gebruik een worldview gevormd door iemand anders ond: ond delen vaak consensus 

over hoe vraag te beantwoorden 
 
Theoretische fundamenten P190: een theorie is smaller perspectief dan een worldview, 
algemene uitleg over verwachtingen onderzoeker 

- Kwantitatief:  deductief: hypo- deductief: identificeren van de belangrijkste variabele 
vertaald in hypotheses > getest om te beslissen of de theorie bevestigd of verworpen 
kan worden  

- Kwalitatief onderzoek: inductief: uitleg over wat zal worden/ gevonden werd in studie; 
theorie gevormd doorheen onderzoeksproces 

Mixed methods designs P191 
Het convergente design: gelijktijdige/ parallelle design 
!">.*/"$+">.*+"0*#$+=,$+:$+"?")$,:$/1A>$+2">1A>$+"';"5*,%1415*+%$+"&$%<$/;($",$*:$,$+"

.*++$$,"<$">.*+"I">.*/"),*:$+">,1A:$+2"%.$$"(*%*")$,:$/1A>$+"?"=$%$,"1+<14&%">,1A:$+"1&"5,'=/$$# 
 
Het verklarende (Explanatory) sequentiële design: twee interagerende fasen  

1. Verzamelen en analyseren kwan data 
2. Kwal data verzamelen  + analyseren als toevoeging van de eerste data 

!"'+)$,.*4&%",$0-/%**%"1+">.*+%1%*%1$)$"(*%*">-++$+")$,>/*,$+" 
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Het verkennende (exploratory) sequentieel design 
1. Analyseren en verzamelen kwalitatieve data 
2. Daarna ontwikkelingsfase met kwantitatieve functie > vormen van variabelen, activiteit vr 

interventie, survey opstellen etc 
3. Kijken hoe kwantitatieve resultaten die verklaring kunnen geven voor kwalitatieve data   


