
 

 

 University of Groningen

The use and usability of inferential techniques
Hoekstra, Rink

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hoekstra, R. (2009). The use and usability of inferential techniques. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/66cb7991-7a75-4e25-924c-c495dc096b5a


   

 

Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

Psychologen proberen menselijk gedrag en de onderliggende mentale 

processen te begrijpen. Om algemene uitspraken te doen over menselijk 

gedrag wordt er uit praktische overwegingen meestal voor gekozen dit 

gedrag te bestuderen bij een beperkt aantal mensen (een steekproef), om 

vervolgens deze steekproefgegevens te generaliseren naar de populatie van 

mensen waarin de onderzoeker geïnteresseerd is. Dit generaliseren wordt 

“inferentie” genoemd. Voor dit inferentieproces zijn verschillende 

technieken beschikbaar, waarvan de significantietoets veruit de meest 

gebruikte is.  

Bij de significantietoets wordt de kans uitgerekend om minstens 

zo’n extreme steekproefeffect te vinden als er in de steekproef gevonden is, 

als de zogenaamde nulhypothese waar zou zijn. Deze nulhypothese 

veronderstelt een effect waarvan je als onderzoeker wilt aantonen dat het 

onwaarschijnlijk is dat dit het populatie-effect is. Vaak wordt er bij deze 

nulhypothese uitgegaan van een effect van nul. Van de bij de 

significantietoets berekende kans, de zogenaamde p-waarde, wordt 

vervolgens bekeken of die kleiner is dan een bepaalde van te voren bepaalde 

relatief kleine waarde. Als dit het geval is wordt het effect “significant” 

genoemd, en kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk in de populatie 

een effect is dat ongelijk is aan nul. In de andere gevallen is het effect niet-

significant, en kan betrekkelijk weinig geconcludeerd worden. Ondanks het 

feit dat de significantietoets in de psychologie zeer wijdverbreid is staat deze 

toets al decennia lang onder behoorlijke kritiek. Sommigen stellen zelfs dat 

de vooruitgang in de psychologie wordt bedreigd door de manier waarop 

inferentiële conclusies worden getrokken. 

 Een ernstig probleem van de significantietoets is het feit dat de 

uitkomst van zo’n toets tot een zwart-wit-beslissing leidt: een hypothese 
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wordt al dan niet verworpen. Aangezien er in de werkelijkheid niet zo’n 

strikte scheiding te maken is, – er is in werkelijkheid geen fundamenteel 

verschil tussen een uitkomst met p-waarde .049 en een met .051 –, is een 

interpretatie die suggereert dat zo’n onderscheid van essentieel belang is 

onwenselijk. 

 Een tweede nadeel is het feit dat de aanname dat er in 

werkelijkheid helemaal geen effect zou zijn in de praktijk bijna altijd onjuist 

is. Mannen en vrouwen zullen bijvoorbeeld waarschijnlijk op iedere 

variabele wel enigszins verschillen (al is het maar in de zoveelste decimaal), 

en het lijkt lastig twee psychologisch interessante variabelen te verzinnen die 

geen enkele samenhang vertonen. Om deze reden lijkt het weinig zinvol de 

nulhypothese te testen; het lijkt zinniger de vraag te stellen hoe groot een 

bepaald populatie-effect is, in plaats van de vraag óf deze er is. 

 Een derde probleem is dat een significantietoets vaak geen 

antwoord geeft op de vraag die een onderzoeker graag beantwoord wil 

krijgen. De significantietoets geeft de kans om een effect te vinden dat 

minstens zo groot is als het gevonden effect, gegeven dat er in de populatie 

geen effect zou zijn. Een veel interessantere vraag is echter hoe groot de 

kans is dat er een effect is, gegeven de gevonden data. De significantietoets 

kan deze vraag echter niet direct beantwoorden. 

 Als gevolg van de vele kritiek is er de afgelopen decennia veel 

aandacht geweest voor alternatieven voor, of aanvullingen op de 

significantietoets. Twee belangrijke suggesties binnen de klassieke statistiek 

zijn het toevoegen van effectgrootte, en het gebruiken van 

betrouwbaarheidsintervallen. Het toevoegen van effectgrootte is van belang 

omdat het in de meeste gevallen informatiever is om te weten hoe groot een 

effect is dan of er een effect is. Een betrouwbaarheidsinterval heeft als 

voordeel dat het, in tegenstelling tot een significantietoets een directe 

koppeling maakt tussen de schatting van de grootte van het effect in de 

populatie en de mate van onzekerheid die hoort bij inferentie. Uiteindelijk 
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heeft de eerder beschreven discussie ook geleid tot aanpassingen van de 

voorschriften van de American Psychological Association (die als standaard 

wordt beschouwd voor vele tijdschriften binnen en ook buiten de 

psychologie) voor het gebruik van inferentie in artikelen: het gebruik van 

effectgrootte wordt noodzakelijk geacht en het opnemen van 

betrouwbaarheidsintervallen worden sterk aangeraden. 

 In wetenschappelijke artikelen is relatief veel aandacht besteed 

aan bovenstaande discussie. Er lijkt echter opvallend weinig bekend over de 

situatie in de praktijk. Is het inderdaad zo dat de significantietoets in de 

praktijk vaak tot slechte conclusies leidt? Kan het niet zo zijn dat 

onderzoekers zich voldoende bewust zijn van de het risico’s van onjuiste 

interpretaties van met significantietoets gepresenteerde resultaten dat de 

veronderstelde voorspelde misinterpretaties in de praktijk zelden 

plaatsvinden?  

 

 In dit proefschrift wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op hoe 

inferentie in de praktijk plaatsvindt bij onderzoekers in de psychologie. 

Hiertoe worden vijf verschillende onderzoeken beschreven. In hoofdstuk 2 

wordt laat een onderzoek gepresenteerd waarin wordt onderzocht hoe 

steekproefresultaten worden gegeneraliseerd in gepubliceerde artikelen. De 

resultaten laten zien dat er zeer regelmatig interpretatiefouten in die artikelen 

voorkomen. Daarnaast wordt effectgrootte meestal wel gerapporteerd maar 

worden deze zelden betrokken bij de uiteindelijke conclusies, en worden 

betrouwbaarheidsintervallen meestal niet gegeven. 

 In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven waarbij dertig 

promovendi in verschillende vakgebieden binnen de psychologie zijn 

geobserveerd tijdens het uitvoeren van verschillende relatief eenvoudige 

inferentiële taken. Onderzoekers lieten veel “ongewenst” taakgedrag zien: 1) 

effectgrootte werd zelden meegenomen in de analyses, 2) er werd nauwelijks 

rekening gehouden met de onzekerheid die onlosmakelijk verbonden is met 
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iedere inferentiële uitspraak, 3) er werd weinig nagegaan of er sprake leek te 

zijn van schending van de assumpties, 4) en het maken van figuren, – wat in 

de meeste statistiekboeken toch wordt voorgeschreven – , leek voor 

weinigen deel uit te maken van hun standaardprocedure bij de analyse en 

interpretatie van gegevens. De manier waarop onderzoekers in de praktijk 

omgaan met inferentiële technieken lijkt dus redelijk overeen te komen met 

de manier waarop inferentie in artikelen wordt gebruikt. 

 Voor het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 4 werden 

dezelfde promovendi geïnterviewd over hun in hoofdstuk 3 beschreven 

taakgedrag. Er werd gevonden dat gebrek aan kennis en slordigheid een 

relatief grote rol spelen in het geobserveerde taakgedrag. Dit betekent 

overigens niet dat al deze fouten enkel aan de onderzoekers te wijten zijn. 

Blijkbaar wordt dergelijk ongewenst gedrag door de wetenschappelijke 

omgeving getolereerd. 

 In hoofdstuk 5 wordt een experiment gepresenteerd waarin 

studenten en universitaire medewerkers op basis van fictieve 

onderzoeksgegevens gevraagd werd (intuïtieve) inschattingen te geven van 

hun zekerheid over het bestaan van een populatie-effect en de 

repliceerbaarheid van het gevonden steekproefeffect. Hierbij werden enkel 

de p-waarde en de steekproefgrootte gegeven. Ondanks grote individuele 

verschillen en inconsistentie binnen personen werd gevonden dat voor vaste 

steekproefgroottes en kleiner wordende p-waardes zekerheid en 

repliceerbaarheid groter werden geschat. Daarnaast werd gevonden dat bij 

gelijke p-waardes en grotere steekproefgroottes de inschattingen voor 

zekerheid en replicatie ook groter werden. Simulatiestudies gebaseerd op 

Bayesiaanse rekenmethodes laten echter zien dat deze laatste stijgingen in de 

grootte van de inschattingen ongerechtvaardigd zijn. 

 In hoofdstuk 6 werd een ander experiment beschreven, waarbij 

bestudeerd werd in hoeverre onderzoekers zekerder of juist minder zeker 

zijn van resultaten die gepresenteerd zijn door middel van 
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betrouwbaarheidsintervallen vergeleken met dezelfde gegevens 

gepresenteerd door middel van significantietoetsing. Er werd gevonden dat 

zij in zijn algemeenheid significante resultaten voorzichtiger interpreteerden 

wanneer deze gepresenteerd werden door middel van 

betrouwbaarheidsintervallen in plaats van p-waardes. Daarnaast werden er 

minder interpretatiefouten gemaakt wanneer resultaten gepresenteerd werden 

door betrouwbaarheidsintervallen.  

 In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies van het 

proefschrift beschreven. De verschillende onderzoeken in het proefschrift 

tonen veel ongewenst taakgedrag en interpretatiefouten aan, zowel in 

artikelen als op de werkvloer. Dit benadrukt de al vaak beschreven noodzaak 

voor een verandering in de praktijk van het gebruik van inferentiële 

methoden in de psychologie. Het eenvoudigweg vervangen van 

significantietoetsen door betrouwbaarheidsintervallen lijkt echter niet de 

oplossing voor alle eerder beschreven en in dit proefschrift ook 

geobserveerde problemen; de kennis van onderzoekers van de juiste 

interpretatie van betrouwbaarheidsintervallen en kennis over hoe het gebruik 

van betrouwbaarheidsintervallen kan bijdragen aan een betere interpretatie 

van data zal eerst moeten worden verbeterd. Een dergelijke verandering kan 

echter alleen bereikt wanneer docenten, reviewers, schrijvers van 

handboeken en opstellers van richtlijnen voor inferentie de handen 

ineenslaan. Zo’n verandering is waarschijnlijk niet op korte termijn te 

verwachten. 



 

 




