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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift Comparison studies on agreement coefficients with emphasis on 

missing data 

1. Wanneer het onduidelijk is hoe methoden die met ontbrekende gegevens om kunnen gaan 

presteren in een bepaalde situatie, zou dit eerst onderzocht moeten worden alvorens er een 

methode wordt toegepast (dit proefschrift).  

 

2. Bij de analyse van overeenstemmingsdata is het niet aan te raden om ontbrekende gegevens 

als een aparte categorie te beschouwen (dit proefschrift).  

 

3. Bij de analyse van overeenstemming tussen twee beoordelaars werkt listwise deletion van 

ontbrekende gegevens goed in termen van bias en RMSE (dit proefschrift). 

 

4. Bij de analyse van overeenstemming tussen twee beoordelaars is multipele imputatie niet 

een duidelijk betere optie dan listwise deletion van ontbrekende gegevens (dit proefschrift).  

 

5. Voor overeenstemmingsdata geven de Pearson en Spearman correlatiecoëfficiënten en 

intraclass correlatiecoëfficiënt (3,1) van Shrout & Fleiss (1979) vrijwel dezelfde uitkomsten 

(dit proefschrift). 

 

6. Voor overeenstemmingsdata leidt de waarde van de kwadratisch gewogen kappa in veel 

gevallen tot dezelfde conclusie als die van de Pearson en Spearman correlatiecoëfficiënten 

en intraclass correlatiecoëfficiënt (3,1) van Shrout & Fleiss (1979) (dit proefschrift).    

 

7. De veelgebruikte overeenstemmingsmaten Cohen’s ongewogen kappa en de kwadratisch 

gewogen kappa produceren over het algemeen substantieel verschillende waarden als ze 

worden toegepast op dezelfde data. In tegenstelling tot de huidige praktijk zouden daarom 

verschillende richtlijnen moeten gelden voor de twee maten (dit proefschrift).  

 

8. Gelukkig zijn is een vaardigheid (David de Kock & Arjan Vergeer). 

 

9. Imperfections make you beautiful, they make you who you are (Demi Lovato).  

 

   Groningen, juli 2020 
    Alexandra de Raadt 


